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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1564/2009 af Marina Berati, italiensk statsborger, for Nutrition 
Ecology International Centre (NEIC), og 1574 medunderskrivere, om afskaffelse 
af EU's støtte til husdyrbrug og fiskeri

1. Sammendrag

Andrageren mener, at der under den fælles landbrugspolitik og den fælles fiskeripolitik hvert 
år betales milliarder af euro i støtte til husdyravl- og fiskerisektoren, idet han anfører, at et 
stort forbrug af fødevareprodukter fra dyr har medført en kraftig stigning i den rige verdens 
sygdomme som svulster og hjerte-kar-sygdomme, overforbrug, fejlernæring i 
tredjeverdenslande og rydning af tropiske urskove til græsningsområder til kvæg og dyrkning 
af kvægfoder (f.eks. soja). Brug af energi, vand, kemikalier, lægemidler og gødning 
forårsager store miljømæssige skader på luft, jord, hav og ferskvandsressourcer. Endvidere 
kan producenter i tredjeverdenslande miste deres levebrød som følge af dumping af EU-
støttede produkter. Hun mener, at de europæiske skatteyderes penge bruges til at træffe 
dårlige beslutninger, som direkte eller indirekte har en negativ indvirkning på helbred, miljø 
og den internationale økonomi, og anmoder derfor om, at der ikke længere betales støtte til 
husdyravl og fiskeri under den fælles landbrugspolitik og den fælles fiskeripolitik, og 
opfordrer til, at der træffes foranstaltninger med henblik på at støtte og fremme forbrug af 
vegetabilske fødevarer, hvilket ville medføre en øget fordel i form af lavere skatter i hele 
Europa.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. februar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010
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"Andrageren mener, at der inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik bevilges 
væsentlige beløb som støtte til kvægsektoren, hvilket øger forbruget af animalske produkter. 
Ifølge andrageren har ovennævnte en negativ indvirkning på menneskesundheden, miljøet og 
den internationale økonomi.  

Andrageren går ikke ind for støtte til kvægavl og opfordrer til, at der træffes foranstaltninger 
til støtte for og fremme af forbrug af vegetabilske fødevarer. Ifølge andrageren ville 
ovenstående medføre lavere skatter i Europa.

Reformprocessen under den fælles landbrugspolitik – med 2003-reformen og gennemgangen 
af sundhedstjekket – har ændret den måde, støtte tildeles inden for landbrugssektoren og 
navnlig inden for kvægsektoren. Dette har muliggjort en gradvis afstandtagen til 
produktspecifikt forbundet støtte (afkobling).

Udbetalingerne til kvægsektoren er i dag næsten helt afkoblet med undtagelse af særlige 
præmier – ammekøer, får og geder – i visse medlemsstater, hvor det var vigtigt med et 
minimumsniveau af landbrugsproduktion for at støtte de økonomiske aktiviteter i regioner 
med få økonomiske alternativer for at sikre en passende levering af råmaterialer til 
forarbejdningsindustrien eller for at skabe miljømæssige fordele.

Afkoblingen af udbetalinger gjorde EU-landmænd mere markedsorienterede, således at de 
kunne træffe deres egne valg vedrørende det, de ville producere, på grundlag af 
markedssignaler. Endvidere forbandt gennemførelsen af krydsoverensstemmelsesregler 
modtagelsen af udbetalinger med overholdelsen af standarder for miljø, fødevaresikkerhed og 
-kvalitet samt dyrevelfærd, mens klimaændringsmålsætninger blev integreret i politikken for 
udvikling af landdistrikter. 

I forbindelse med drøftelserne vedrørende fremtiden for den fælles landbrugspolitik vil 
yderligere muligheder i forbindelse med politiske værktøjer blive behandlet.

Der er stadig flere beviser på betydningen af langkædede fedtsyrer fra fisk for 
menneskesundheden. Fisk, der overholder EU's strenge sundhedskrav, kan bidrage til en 
sænkning af de såkaldte "sygdomme i den rige verden" i stedet for den modsatte effekt. 
Endvidere er andelen af EU-budgettet til fiskeri meget lav (0,9 mia. euro i 2010, hvilket 
svarer til 0,64 % af det samlede budget på 141,5 mia. euro).

EU-lovgivningen tillader udelukkende koblet støtte til specifikke kvægsektorer. Denne støtte 
har til formål at bibeholde visse positive sociale og miljømæssige påvirkninger i sårbare 
regioner af høj miljømæssig værdi og ikke at fremme forbruget af animalske produkter som 
sådan."


