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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0572/2012 af Gredo Förster, tysk statsborger, om EU's
landbrugsstøtte til luftfartsselskaber for måltider serveret under rejsen 

1. Sammendrag

Ifølge avisartikler og tv-programmer modtager store europæiske luftfartsselskaber 
landbrugsstøtte til måltider serveret under rejsen. Begrundelsen skulle være, at 
landbrugsprodukter købt i EU serveres som måltider uden for EU og derved klassificeres som 
eksport. Andrageren gør indsigelse mod denne praksis og anmoder Parlamentet om at stoppe 
den.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. november 2012

"Andrageren bemærker, at luftfartsselskaber, når de flyver over udviklingslande, serverer 
måltider for deres passagerer, som delvis er finansieret af EU’s landbrugsstøtte. 
Luftfartsselskaberne opnår efter hans mening overskud, som overstiger støtteniveauet, og de 
fri markedsprincipper bør forhindre, at de finansieres af EU’s landbrugsmidler, som er 
tiltænkt udviklingslande. 

De pågældende EU-landbrugsmidler er ikke tiltænkt udviklingslande, men har til formål at 
stabilisere Unionens landbrugsmarkeder under den fælles landbrugspolitik. I henhold til 
traktatens artikel 38-44 er det fastlagt i Rådets forordning om en fælles markedsordning1, at 

                                               
1 Artikel 162 i forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).
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eksportrestitutioner kan ydes i det omfang, det er nødvendigt for at muliggøre eksport på 
grundlag af noteringerne eller priserne på verdensmarkedet. Med andre ord bør 
eksportrestitutionerne skabe lige vilkår for landbrugsprodukter, som er fremstillet i EU, og 
landbrugsprodukter, der er fremstillet i tredjelande.

I denne forbindelse præciseres det i Kommissionens gennemførelsesforordning1, at 
forsyningerne til proviantering (dvs. servering af mad på luftfartøjer og skibe), der består af 
landbrugsprodukter, til luftfartøjer, som beflyver internationale ruter, er eksport af 
landbrugsprodukter og er berettiget til eksportrestitutioner.  Årsagen til dette er, at 
provianteringsvirksomheder har mulighed for at anvende andre landbrugsprodukter end dem, 
der er fremstillet i Unionen. De kunne eksempelvis beslutte at indkøbe proviant til prisen på 
verdensmarkedet i det tredjeland, hvor luftfartøjet letter eller lander.  

Reformerne siden 2003 og den efterfølgende økonomiske udvikling har så godt som 
forårsaget en udfasning af eksportrestitutionerne, herunder restitutionerne for proviantering. 
Da der i 2009 midlertidig blev genindført restitutioner i mælkesektoren som en 
kriseforanstaltning, blev restitutionerne for mælkeprodukter som proviantering udelukket. I 
dag er der ikke eksportrestitutioner i seks ud af de otte berettigede sektorer, og det er 
udelukkende muligt at modtage eksportrestitutioner for visse produkter i sektorerne for 
fjerkræ og æg2. 

Konklusion

Efter reformen af den fælles landbrugspolitiks regler for eksportrestitutioner er det kun muligt 
at modtage restitutioner for meget få produkter. Kommissionen vil forsætte med kritisk at 
overvåge, om eksportrestitutioner i alle sektorer eller for alle destinationer, herunder 
proviantering, stadig er nyttige som et middel til at stabilisere landbrugsmarkederne. Disse 
restitutioner er endvidere underlagt internationale handelsforhandlinger, som kan nedsætte 
deres meget begrænsede anvendelse yderligere."

                                               
1 Artikel 33, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 612/2009 (EUT L 186 af 17.7.2009, s.1).
2 Jf. eksempelvis forordning (EU) nr. 535/2012 eller forordning (EU) nr. 341/2012.


