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Betreft: Verzoekschrift 1564/2009, ingediend door Marina Berati (Italiaanse 
nationaliteit), namens het Internationaal Centrum voor Voedingsecologie 
(NEIC), gesteund door 1 574 medeondertekenaars, over afschaffing van de EU-
subsidies voor veeteelt en visserij 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster is van mening dat via het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) de veeteelt- en visserijsector met miljarden euro's 
per jaar wordt gesteund. Volgens indienster leidt een hoge consumptie van dierlijke 
levensmiddelen tot een sterke stijging van zogenaamde "welvaartsziektes", zoals tumoren en 
hart- en vaatziektes, tot overexploitatie van grondstoffen, verkeerde voeding in landen in de 
derde wereld en ontbossing van tropische oerwouden om weidegronden voor vee en akkers 
voor de productie van veevoer (bijv. soja) te creëren. Door het gebruik van energie, water, 
chemische stoffen, medicamenten en mest wordt grote milieuschade toegebracht aan de 
atmosfeer, de bodem, zeeën en waterbronnen. Bovendien kan het bestaan van producenten in 
arme landen worden geruïneerd door dumping van met EU-subsidies geproduceerde 
producten. Indienster is van opvatting dat het belastinggeld van Europese burgers wordt 
gebruikt voor ondoordachte besluiten die direct of indirect ernstige negatieve effecten hebben 
op de gezondheid, het milieu en de wereldeconomie. Zij pleit derhalve voor afschaffing van 
de subsidies voor veeteelt en visserij in het kader van het GLB en het GVB en voor het 
ondersteunen en bevorderen van de consumptie van plantaardige levensmiddelen met als 
bijkomend voordeel een daling van de belastingen in heel Europa.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 februari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement). 
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010

Indienster is van mening dat er uit hoofde van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
aanzienlijke geldbedragen besteed worden aan subsidies voor de veesector, als gevolg 
waarvan de consumptie van producten van dierlijke oorsprong bevorderd wordt. Volgens 
indienster heeft dat nadelige effecten voor de gezondheid van de mens, voor het milieu en 
voor de internationale economie.

Indienster is tegenstandster van subsidies voor de veehouderij en roept op tot maatregelen ter 
ondersteuning en bevordering van de consumptie van plantaardige voedingsmiddelen. Zij is 
van mening dat dat verlaging van belastingen in heel Europa ten gevolge zou hebben.

Door het hervormingsproces van het GLB, met de hervorming van 2003 en de
gezondheidscontrole, is de manier van steunverlening in de agrarische sector, met name in de 
veehouderij, veranderd. Geleidelijk aan is men afgestapt van ondersteuning die gekoppeld is 
aan specifieke producten (ontkoppeling).

Tegenwoordig zijn de betalingen aan de veehouderijsector bijna voledig ontkoppeld, met 
uitzondering van specifieke premies – voor zoogkoeien, schapen en geiten – in bepaalde 
lidstaten, waar het belangrijk was voor de agrarische productie een minimumniveau aan te 
houden om in streken die weinig economische alternatieven hebben, de economische activiteit 
te ondersteunen, te zorgen voor voldoende aanvoer van grondstoffen voor de verwerkende 
industrieën of om milieuwinst te bereiken.

Door de ontkoppeling hebben de boeren in de EU zich meer op de markt georiënteerd en zijn 
ze in staat gesteld zelf te bepalen wat ze willen produceren, afhankelijk van de signalen uit de 
markt. Bovendien zijn door de tenuitvoerlegging van de regels inzake randvoorwaarden de 
uitkeringen gekoppeld aan de naleving van normen op het gebied van milieu, 
voedselveiligheid en -kwaliteit en dierenwelzijn, terwijl de klimaatveranderingsdoelstellingen 
geïntegreerd zijn in het beleid voor de ontwikkeling van het platteland.

In het kader van de discussies over de toekomst van het GLB zullen er nog meer 
beleidsmogelijkheden aan de orde worden gesteld.

Er komt steeds meer bewijs voor de stelling dat langketenige vetzuren in vis van belang zijn 
voor de menselijke gezondheid. Vis die aan de strenge regels van de EU op het gebied van 
gezondheid voldoet, kan de zogenaamde welvaartsziektes helpen terugdringen in plaats van 
andersom. Bovendien is het aandeel van het EU-budget dat aan de visserij besteed wordt zeer 
klein (in 2010 een bedrag van EUR 0,9 miljard, dat is 0,64 procent van het totale budget van 
EUR 141,5 miljard).

In de EU-wetgeving wordt gekoppelde steun alleen toegestaan voor specifieke 
veehouderijsectoren. Het doel van die steun is handhaving van bepaalde positieve effecten op 
de samenleving en het milieu in kwetsbare regio’s die zeer waardevol zijn voor het milieu, en 
niet de bevordering van de consumptie van dierlijke producten op zichzelf.


