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1. Samenvatting van het verzoekschrift

In de laatste jaren zijn de graanprijzen sterk gestegen. In dit verband wordt met het 
verzoekschrift een beroep gedaan op de Europese Unie om de directe steun aan 
graanproducenten te verlagen, omdat het inconsequent zou zijn de steun te handhaven op een 
niveau dat werd vastgesteld toen de graanprijzen veel lager waren. Bijgevolg zou het absoluut 
ongerechtvaardigd zijn om bedrijfstoeslagen toe te kennen aan bepaalde Europese 
landbouwers.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 april 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Indiener is van mening dat een groot deel van de directe steun uit het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) ten goede komt aan de producenten van granen, oliehoudende zaden 
en eiwithoudende gewassen. Vanwege het feit dat al deze producten de afgelopen tijd hebben 
geprofiteerd van hoge prijzen is indiener van mening dat de steun aan producenten van 
granen, oliezaden en eiwithoudende gewassen niet langer gerechtvaardigd is. Volgens hem is 
directe steun uit het GLB aan deze producenten niet in overeenstemming met bepaalde 
grondbeginselen van de Verdragen (zoals rechtvaardigheid en solidariteit met derde landen), 
draagt deze steun niet bij tot het bereiken van de doelstellingen van het GLB (het stabiliseren 
van de markten, het veiligstellen van de voorziening en het verzekeren van redelijke prijzen 
bij de levering aan verbruikers) en voldoet de steun evenmin aan het beginsel van goed 
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financieel beheer.

Sinds de herziening van het GLB in 2003 is het merendeel van alle rechtstreekse betalingen 
losgekoppeld van de productie: boeren ontvangen niet langer betalingen voor specifieke 
soorten landbouw; in plaats daarvan worden betalingen gekoppeld aan rechten op basis van de 
waarde van historische betalingen op regionaal/nationaal of individueel niveau. In 2013 is ten 
minste 93 % van alle rechtstreekse betalingen in de EU losgekoppeld van de productie.

Deze ontkoppelde rechtstreekse betalingen garanderen een stabiele basisinkomenssteun en 
zorgen ervoor dat boeren reageren op de signalen van de markt, aangezien de rest van hun 
inkomen door de markt bepaald wordt.

De hoge prijzen voor bepaalde producten (zoals vermeld door indiener) weerspiegelen slechts 
één aspect van het huidige economisch klimaat, dat tevens gekenmerkt wordt door grotere 
prijsschommelingen en hogere inputkosten (evenals kleinere marges). Deze situatie versterkt 
de behoefte aan een stabiele inkomenssteun voor boeren die een stabiel inkomen garandeert, 
ongeacht de schommelingen in de markt.

Bovendien worden de huidige ontkoppelde rechtstreekse betalingen gekoppeld aan de 
naleving van milieunormen en normen met betrekking tot de gezondheid van dieren en 
planten (randvoorwaarden). De huidige ontkoppelde rechtstreekse betalingen dragen derhalve 
tevens bij tot het behoud van duurzame landbouw door de economische levensvatbaarheid 
ervan op de lange termijn veilig te stellen en een soepele structurele aanpassing van de 
landbouwsector mogelijk te maken. In combinatie met de randvoorwaarden zorgen 
rechtstreekse betalingen er mede voor dat er collectieve basisgoederen uit duurzame 
landbouw geleverd kunnen worden.

Volgens de WTO-classificatie van maatregelen ter ondersteuning van de landbouw vallen de 
huidige ontkoppelde rechtstreekse betalingen in de "groene box", hetgeen betekent dat deze 
betalingen de handel tussen de EU en haar handelspartners niet of nauwelijks verstoren. Door 
middel van ontkoppelde rechtstreekse betalingen kan de EU haar landbouwgemeenschap 
derhalve een minimuminkomensstroom bieden, waarbij enerzijds de hoge voedselveiligheids-
en kwaliteitsnormen in acht worden genomen en anderzijds wordt gegarandeerd dat deze 
steun zo min mogelijk gevolgen heeft voor de rest van de wereld. In dat verband is er geen 
economisch bewijs voor het verband tussen het bestaande model voor rechtstreekse betalingen 
en de huidige mondiale behoefte aan voedsel. De Europese Unie is evenwel actief betrokken 
bij politieke discussies over landbouw en voedsel- en voedingszekerheid in verschillende 
internationale fora, zoals de Commissie inzake Wereldvoedselzekerheid en de G8/G20, om bij
te kunnen dragen aan de huidige wereldvoedselstrategieën.

In het kader van de nieuwe hervorming van het GLB voor de periode 2014-2020 is besloten 
dat het model voor de toewijzing van rechtstreekse betalingen tussen de lidstaten en binnen de 
lidstaten zal worden geherdefinieerd door van de historische referenties af te stappen en over 
te gaan op een forfaitair model op nationaal of regionaal niveau, waarbij de lidstaten de 
mogelijkheid hebben om te kiezen voor gedeeltelijke convergentie. Deze overgang zal 
ongetwijfeld een belangrijke stap zijn in de richting van een eerlijkere en transparante 
toewijzing van de directe steun, die meer op objectieve criteria dan op historische gronden 
gebaseerd zal zijn.
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De Commissie is niet van mening dat de huidige economische situatie de stopzetting van de 
directe steun aan een aantal specifieke producenten op grond van de huidige hoge prijzen 
rechtvaardigt. De Commissie is van mening dat de overgang naar afstemming op de markt een 
model voor meer doeltreffende en doelgerichte directe steun vereist dat gebaseerd is op 
transparante, eerlijke en niet-discriminerende criteria. De besluiten in het kader van de 
hervorming van het GLB vormen een belangrijke objectieve stap in de richting van meer 
doeltreffende, transparante en eerlijke rechtstreekse betalingen.


