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1. Sammendrag

Andrageren anmoder Parlamentet om at anvende sine nye beføjelser i henhold til 
Lissabontraktaten til at gøre den fælles landbrugspolitik grøn og bæredygtig. Hun mener, at en 
yderligere intensivering af landbruget, som visse lobbygrupper søger, skal forhindres, fordi 
det økonomisk og økologisk virker mod hensigten. Andrageren opfordrer bl.a. til, at den 
første søjle i den fælles landbrugspolitik på tydelig og ambitiøs vis gøres grønnere, og til en 
stigning i medfinansieringen af økologiske foranstaltninger i landbruget fra 60 til 80 %, en 
styrket anden søjle, at mindst 35 % af finansieringen øremærkes til miljø og landskab, og at 
der sættes en stopper for muligheden for at overføre finansiering fra én søjle til en anden. 
Andrageren opfordrer Europa-Parlamentet til at være en stærk fortaler for en miljøvenlig 
europæisk landbrugspolitik i fremtiden. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

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

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. januar 2014

I oktober 2011 offentliggjorde Europa-Kommissionen de fire lovgivningsforslag, der udgør 
"pakken" for den nye fælles landbrugspolitik 2014-2020. Siden da har forhandlingerne om 
disse regler fundet sted både i Ministerrådet og Europa-Parlamentet, og interinstitutionelle 
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forhandlinger har fulgt op på dem. 

Denne proces førte til en politisk aftale om den nye fælles landbrugspolitik i juni 2013, der 
blev afsluttet i september 2013, og som blev formaliseret på baggrund af afstemningen i 
Europa-Parlamentets plenarforsamling i november 2013 og vedtagelsen i ministerrådet i 
december 2013. 

Følgelig blev de endelige forordninger offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende1, og 
den nye fælles landbrugspolitik trådte i kraft 1. januar 2014 med undtagelse af den nye 
ordning for direkte betalinger, som vil starte den 1. januar 2015, efter at en overgangsperiode 
har muliggjort nødvendige tilpasninger. 

Med hensyn til indholdet af anmodningen fremsat i andragendet vil Kommissionen gerne 
fremsætte følgende betragtninger med udgangspunkt i den nye fælles landbrugspolitik 
endelige resultat:

Med hensyn til først og fremmest forgrønnelse er det et vigtigt skridt, at 
forgrønnelsesforpligtelserne nu er en obligatorisk del af det nye direkte betalingssystem. I 
tilfælde af alvorlig manglende overholdelse kan grønne betalinger trækkes tilbage og en 
yderligere straf på 25 % kan benyttes (fra 2018). Således giver forgrønnelse en stærk ramme 
til at sikre et bæredygtigt landbrug i Europa i de kommende år. 

Disse forgrønnelsesforpligtelser består af tre obligatoriske elementer:

For det første indfører den nye fælles landbrugspolitik en forpligtelse til at indføre økologiske 
fokusområder på mindst 5 % af det dyrkede areal af en bedrift med over 15 hektar agerjord. 
Det skal bemærkes, at kun en miljømæssigt bæredygtig produktion er tilladt på de økologiske 
fokusområder, medens de nærmere regler og aspekter (herunder spørgsmålet om brug af 
plantebeskyttelsesmidler) vil blive uddybet i de delegerede retsakter, der i øjeblikket er under 
udarbejdelse. Det er planlagt, at en evaluering af forpligtelsen vedrørende de økologiske 
fokusområder vil finde sted i 2017, og der vil være en mulighed for at øge forpligtelsen til 
økologisk drift til 7 % af arealet. 

For det andet er der en forpligtelse til at opretholde forholdet mellem permanente græsarealer 
og landbrugsjord. Desuden er der et forbud mod pløjning på permanente græsarealer i 
udpegede miljømæssigt følsomme områder.

For det tredje hvad angår afgrødediversificering skal en landbruger dyrke mindst to afgrøder, 
når vedkommendes agerjord overstiger 10 hektar og mindst tre afgrøder, når agerjorden er 
over 30 hektar. Den vigtigste afgrøde kan højst dække 75 % af agerjorden, og de to vigtigste 
afgrøder kan højst dække 95 % af det dyrkede areal. 

Med hensyn til udvikling af landdistrikterne er en medfinansiering på 75 % til miljøvenlige 
landbrugsforanstaltninger mulig (og kan øges til 85 % i de mindre udviklede regioner i den 
yderste periferi og på de mindre øer i Det Ægæiske Hav). Desuden skal 30 % af EU-bidraget 
til hvert landdistriktsprogram øremærkes til foranstaltninger, der bidrager til afbødning af 
klimaændringerne og tilpasning samt miljøspørgsmål. Disse 30 % skal knyttes til en række 
foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, herunder miljøvenlige 
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landbrugsforanstaltninger, økologisk landbrug, skovbrugsforanstaltninger, Natura 2000-
betalinger og miljømæssige og klimarelaterede investeringer. Imidlertid kan de ansvarlige 
programmeringsmyndigheder frit vælge at bruge mere end denne minimumsprocent. 

Risiko- og krisestyringsinstrumenter er vigtige for at støtte landmænd mod uventede 
begivenheder og stigende risici (f.eks. prisflygtighed) på konkurrenceprægede og globale 
markeder. De giver planlægningen en vis sikkerhed og bidrager dermed til at holde 
produktion levedygtig og bedrifter i gang i EU. Det er grunden til, at den nye politik for 
landdistriktsudvikling tilbyder støtte til sådanne foranstaltninger i form af medfinansiering. 
Dette er imidlertid en mulighed for nationale og regionale programmeringsmyndigheder, da 
der således tages hensyn til nationale/regionale forhold fremfor at anvende en ikke-målrettet 
tilgang. 

Med hensyn til spørgsmålet om budgetoverførsel fra anden søjle til første søjle skal det til 
sidst erindres, at det er op til medlemsstaterne at afgøre, om de vil gøre brug af denne 
mulighed inden for veldefinerede grænser (op til 15 % eller 25 % afhængigt af 
medlemsstaten). På samme tid åbner den nye fælles landbrugspolitik også op for en 
budgetmæssig overførsel fra første til anden søjle (op til 15 %).

Konklusion

Den nye fælles landbrugspolitik trådte i kraft den 1. januar 2014 (nogle dele vil træde i kraft 
den 1. januar 2015), så på nuværende tidspunkt er der ikke mulighed for yderligere indgriben. 
I 2017 vil forpligtelserne for de økologiske fokusområder blive evalueret og efterfulgt af 
mulige lovforslag. Med hensyn til andragerens generelle anmodning om at give politikken en 
grønnere profil, udgør den nye fælles landbrugspolitik en stærk fælles politisk ramme gennem 
etablering af flere instrumenter, der skal gøre EU-landbruget mere bæredygtigt. 


