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Om: Andragende 1463/2012 af Jean Jacquot Michel, fransk statsborger, om direkte 
støtte til franske landbrugere

1. Sammendrag

Kornpriserne er steget kraftigt i de seneste år. Andrageren opfordrer i denne henseende Den 
Europæiske Union til at nedsætte den direkte støtte til kornproducenter, eftersom det vil være 
ulogisk at fastholde det støtteniveau, som blev fastlagt, da kornpriserne var meget lavere. I 
overensstemmelse hermed vil det være fuldstændig uberettiget at give 
enkeltbetalingsrettigheder til visse europæiske landbrugere.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. april 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

Andrageren mener, at en vigtig del af den direkte støtte under den fælles landbrugspolitik 
(CAP) gavner producenter af korn, oliefrø og proteinafgrøder. Under hensyntagen til at disse 
råvarer i nyere tid har nydt godt af høje priser, mener andrageren ikke, at støtten til 
producenter af korn, oliefrø og proteinafgrøder er berettiget længere. Han mener ikke, at 
direkte støtte til disse producenter under den fælles landbrugspolitik overholder visse 
grundlæggende principper i traktaterne (som retfærdighed og solidaritet med tredjelande) 
ligesom han ikke mener, at de bidrager til at opfylde målsætningerne for den fælles 
landbrugspolitik (at stabilisere markederne, at sikre tilgængeligheden af forsyninger og at 
sikre, at forbrugerne har adgang til forsyninger til rimelige priser) eller princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning.



PE519.645v01-00 2/3 CM\1004041DA.doc

DA

Siden 2003-reformen af den fælles landbrugspolitik er størsteparten af de direkte betalinger 
afkoblet fra produktionen. Landbrugere modtager ikke længere betalinger i forbindelse med 
en bestemt type produktion. I stedet er betalingerne knyttet til ydelser, der er baseret på 
værdien af tidligere modtagne tilskud på regionalt/nationalt eller individuelt plan. I 2013 vil 
mindst 93 % af de direkte betalinger i EU være afkoblet fra produktionen.

Den afkoblede direkte betaling sikrer en stabil grundlæggende indkomststøtte til 
producenterne og sikrer, at landmændene reagerer på markedets signaler, da resten af 
producenternes indkomst er bestemt af markedet.

De høje priser for visse produkter (som andrageren peget på) afspejler blot én dimension af 
det nuværende økonomiske miljø, som også er kendetegnet ved højere prisudsving og højere 
råvareomkostninger (og reducerede margener). Denne situation øger behovet for en stabil 
indkomststøtte til landmænd, som vil sikre en stabil indkomst, der er uafhængig af 
markedsudsving.

Desuden er de nuværende afkoblede betalinger knyttet til overholdelse af miljøstandarder og 
standarder relateret til dyrs og planters sundhed (krydsoverensstemmelse). Den nuværende 
afkoblede direkte betaling bidrager derfor også til at fastholde et bæredygtigt landbrug ved at 
sikre den økonomiske levedygtighed og en smidig strukturtilpasning af landbrugssektoren på 
længere sigt. I kombination med krydsoverensstemmelse bidrager direkte betalinger til at 
tilvejebringe grundlæggende offentlige goder, der er frembragt gennem bæredygtigt landbrug.

I WTO-klassificeringen af støtteforanstaltninger for landbruget falder løbende afkoblede 
betalinger ind under den "grønne boks" hvilket indebærer, at de ikke – eller kun i minimalt 
omfang – forvrider samhandelen mellem EU og dets handelspartnere. Således giver afkoblede 
direkte betalinger EU mulighed for at forsyne sin landbrugsbefolkning med en minimal strøm 
af indtægter samtidig med, at der sikres en høj fødevaresikkerhed og høje kvalitetsstandarder 
for produktionen, ligesom det sikres, at den form for støtte har minimal indvirkning på resten 
af verden. I denne forstand er der ingen økonomisk dokumentation for forbindelsen mellem 
den eksisterende model for direkte betalinger og de nuværende globale behov for 
fødevareforsyning. På den anden side er Den Europæiske Union aktivt involveret i politiske 
drøftelser om landbrug og fødevarer samt ernæringssikkerhed i forskellige internationale fora, 
såsom Komiteen for sikkerhed for Fødevareforsyning og G8/G20, med det formål at bidrage 
til de aktuelle globale fødevarestrategier.

Inden for rammerne af den nye fælles landbrugspolitik for perioden 2014-2020 er det blevet 
besluttet, at fordelingsmodellen for de direkte betalinger mellem medlemsstaterne og inden 
for medlemsstaterne vil blive omdefineret ved at gå fra de historiske referencer til en fast sats 
på nationalt eller regionalt plan med mulighed for, at medlemsstaterne kan gennemføre en 
delvis konvergens. Overgangen fra historiske referencer vil helt sikkert være et vigtigt skridt i 
retning af en mere retfærdig og gennemsigtig fordeling af den direkte støtte, som mere vil 
være baseret på objektive kriterier end på historiske årsager.

Kommissionen mener ikke, at den nuværende økonomiske situation berettiger til afskaffelse 
af den direkte støtte til nogle bestemte producenter på grundlag af de nuværende høje priser. 
Kommissionen mener, at tendensen i retning af markedsorientering kræver en model med en 
mere effektiv og målrettet direkte støtte baseret på gennemsigtige, rimelige og ikke-
diskriminerende kriterier. Afgørelserne fra reformen af den fælles landbrugspolitik udgør et 
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vigtigt skridt i retning af mere effektive, gennemsigtige og retfærdige direkte betalinger.


