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Referat af møde i Rådet (landbrug og fiskeri) den 22.-23. juni 2009 

  

1. Fremtiden for den fælles landbrugspolitik 

Der blev ikke opnået enighed om rådskonklusioner om fremtidens landbrugspolitik, hvorfor der 

alene blev fremlagt formandskabskonklusioner. En række medlemsstater kunne ikke støtte for-

mandskabets udkast, hvor flere medlemsstater, herunder Danmark ønskede en mere ambitiøs til-

gang i forhold til udfasning af den direkte støtte og nye udfordringer for landbruget, mens andre 

medlemsstater ønskede en anden fordeling af den direkte støtte end den nuværende fordeling base-

ret på historiske referencer. Sverige oplyste, at man i efteråret 2009 ville drøfte fremtidens landdi-

striktspolitik, men der ville ikke blive lagt op til en vedtagelse af rådskonklusioner. 

 

2. Meddelelse om fødevarekvalitet 

Der blev opnået enighed om rådskonklusioner på basis af Kommissionens meddelelse om fødevare-

kvalitet. Kommissionen ville efterfølgende i 2010 fremlægge eventuelle opfølgende lovforslag. 

 

3. Meddelelse om støtte til områder med naturbetingede ulemper 

Der blev opnået enighed om rådskonklusioner på basis af Kommissionens meddelelse om støtte til 

landbrug i områder med naturbetingede ulemper. Medlemsstaterne skulle inden udgangen af januar 

2010 fremlægge analyser af anvendelsen af de objektive kriterier på medlemsstatsniveau. Kommis-

sionen bemærkede, at de nye objektive kriterier ville blive inkluderet i forslaget om en ny landdi-

striktspolitik efter 2013. Kommissionen forventede at fremlægge dette forslag i efteråret 2011. 

 

4. Forslag om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet1 

Der blev opnået politisk enighed om forslaget til Rådets forordning om beskyttelse af dyr på afliv-

ningstidspunktet. Danmark tilkendegav, at man som led i et kompromis kunne acceptere det fore-

liggende forslag, selvom man havde foretrukket, at forordningen i videre omfang giver medlemssta-

terne mulighed for nationalt at fastsætte skærpede krav til beskyttelse af dyr på aflivningstidspunk-

tet. Endvidere opfordrede Danmark Kommissionen til snarest at fremsætte forslag til ændring af den 

gældende forordning om beskyttelse af dyr under transport, og til, at der i den forbindelse fastsættes 

nærmere regler om maksimale transporttider for slagtedyr. Kommissionen oplyste, at et forslag til 

ændring af forordningen om beskyttelse af dyr under transport for øjeblikket er i intern høring i 

Kommissionen. 

                                                 
1 Punktet hører under Justitsministeriets ressort. 
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5. Ophævelse af direktiver om San José skjoldlus og nellike-viklere 

Der blev vedtaget rådskonklusioner om ophævelse af direktiver om San José skjoldlus og nellike-

viklere. 

 

6. Forslag om plantebeskyttelsesmidler2 

Punktet var ikke på dagsordenen, men Kommissionen orienterede under eventuelt om status for be-

handlingen af de 7 forslag. 

 

7. Meddelelse om akvakultur 

Der blev opnået enighed om rådskonklusioner på basis af Kommissionens meddelelse om akvakul-

tur. Kommissionen blev opfordret til inden udgangen af 2009 at orientere om konkrete initiativer til 

opfølgning på meddelelsen.  

 

8. Forslag til en ny fiskerikontrolforordning 

Medlemsstaterne lagde generelt stor vægt på, at den nye fiskerikontrolforordning blev mere enkel, 

effektiv og risikobaseret. Flere medlemsstater, herunder Danmark lagde stor vægt på, at den nye fi-

skerikontrolforordning kom til at passe til målene i den nye fiskerireform i 2012. Flere medlemssta-

ter lagde stor vægt på en mindre bureaukratisk kontrol af rekreativt fiskeri. Medlemsstaterne ønske-

de i forhold til sanktioner generelt ikke at gå videre end forordning om ulovligt, ureguleret og uregi-

streret fiskeri fra 2008. Flere medlemsstater var også bekymrede for ændringerne af kompetencen 

for fiskerikontrollører fra Kommissionen, Fiskerikontrolagenturet og andre medlemsstater, hvor 

medlemsstaterne ønskede at fastholde de nuværende bestemmelser fra fiskerireformen i 2002. 

Kommissionen tilkendegav, at der ville skulle findes et kompromis. Sverige oplyste, at man i efter-

året 2009 ville forsøge at opnå politisk enighed om forslaget.  

 

9. Meddelelse om fiskerimuligheder for 2010 

Kommissionen præsenterede meddelelsen, hvor der som foregående år var opstillet en model med 

11 kategorier for fastlæggelse af fiskerimulighederne for 2010 under hensyn til den biologiske råd-

givning og flerårige planer. Medlemsstaterne lagde generelt vægt på, at der i visse tilfælde skulle 

kunne foretages en individuel vurdering af de enkelte bestande uanset Kommissionens overordnede 

model. Danmark lagde vægt på, at retningslinjerne for pilotprojekter om discard ikke blev for re-

striktive, således at de begrænsede mulighederne for pilotprojekter.  

 

Under frokostdrøftelsen orienterede Kommissionen om markedssituationen for mælk. Der blev 

henvist til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 18.-19. juni 2009, hvor markedssituationen 

for mælk blev drøftet, og hvor Kommissionen blev anmodet om at præsentere en analyse af marke-

det inden 2 måneder og herunder eventuelle muligheder for at stabilisere markedet, idet resultatet af 

sundhedstjekket blev respekteret. 

                                                 
2 Punktet hører under Miljøministeriets ressort. 


