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FORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Budgetkontroludvalget, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. bifalder, at den fælles beslutningstagning er blevet udvidet til at omfatte den fælles 
landbrugspolitik;

2. mener, at indførelsen af den almindelige lovgivningsprocedure, dvs. fælles 
beslutningstagning i forbindelse med den fælles landbrugspolitik, forbedrer Den 
Europæiske Unions demokratiske kontrol, da Europa-Parlamentet, der repræsenterer 
Unionens borgere, medlovgiver på lige fod med Rådet, der repræsenterer 
medlemsstaterne;

3. beklager, at målene for den fælles landbrugspolitik (EF-traktatens artikel 33 og 34) ikke 
blev ændret af Lissabontraktaten, og at disse mål fortsat er identiske med dem, der 
oprindelig blev fastsat i starten af den fælles landbrugspolitik; føler, at der er behov for en 
opdatering af bestemmelserne om landbruget, så de tager hensyn til den aktuelle situation 
(indførelse af en anden søjle, udvikling i landdistrikterne, kvalitet, dyrevelfærd og miljø);

4. understreger, at Parlamentet skal sikre, at de bestemmelser, der er nødvendige for at 
opfylde målene for den fælles landbrugspolitik, er fastlagt i retsakter og ikke overlades til 
akter, der skal vedtages af Rådet alene eller af Kommissionen inden for rammerne af dens 
beføjelser vedrørende delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter;

5. understreger, at al nuværende lovgivning, der er vedtaget på grundlag af EF-traktatens 
artikel 36 og 37, vil være omfattet af den nye artikel 37, stk. 2, dvs. fælles 
beslutningstagning; understreger, at dette er især tilfældet i forbindelse med de fire 
vigtigste horisontale tekster på landbrugsområdet (den generelle fælles markedsordning, 
forordningen om direkte betalinger, forordningen om udvikling af landdistrikterne og 
finansiering af den fælles landbrugspolitik); understreger endvidere, at lovgivning om 
kvalitet, økologisk landbrug og fremme heraf også vil være omfattet af artikel 37, stk. 2;

6. mener, at artikel 37, stk. 3, ikke i sig selv indeholder en selvstændig beføjelse; 
understreger, at en retsakt, der er vedtaget ved fælles beslutningstagning og på baggrund 
af artikel 37, stk. 2, er nødvendig med henblik på at fastlægge, hvorvidt og hvordan Rådet 
kan bruge sine beføjelser i henhold til artikel 37, stk. 3;

7. beklager, at de foranstaltninger, der er henvist til i artikel 37, stk. 3, og som tidligere var 
underlagt høringsproceduren, nu kan træffes af Rådet alene uden at Parlamentet høres;

8. er af den opfattelse, at ingen af Rådets eksisterende retsakter kunne være blevet vedtaget 
på baggrund af artikel 37, stk. 3, og betragter derfor dette afsnits sigte og mulige 
anvendelse som ikkeeksisterende;

9. bemærker, at komitologiprocedurerne, der er vedtaget på grundlag af EF-traktatens artikel 
202, vil blive ophævet; understreger den afgørende rolle, som Parlamentet, med hensyn til 
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artikel 249C, skal spille ved udarbejdelsen af nye rammer for komitologiprocedurer (dvs. 
ved at vedtage retsakter i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure), 
særligt med hensyn til udvalgenes rolle på landbrugsområdet;

10. understreger behovet for at styrke forbindelserne og skabe en mere intens og regelmæssig 
dialog med de nationale parlamenter, idet man med Lissabontraktaten i artikel 3B, stk. 3, 
har indført, at de nationale parlamenter udfører en kontrol af overholdelsen af 
nærhedsprincippet.
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