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Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer/JWP 

Den 6. december 2010  

FVM 836 

 

 

 

 

 

 

Referat af møde i Rådet (landbrug og fiskeri) den 29. november 2010 

  

1. Fiskerimulighederne for dybhavsbestande i 2011 og 2012 

Der blev med enstemmighed i Rådet opnået politisk enighed om forslaget, der indeholdt reduktioner 

af en række TAC’er for dybhavsarter samt fortsat lukning af fiskeriet for en række arter som dyb-

havshajer og orange savbug for 2011 og 2012. Kommissionen afgav en erklæring om behovet for 

yderligere regulering af fiskeriindsatsen, hvor Kommissionen ville komme med et forslag i første 

halvår af 2011. Rådet og Kommissionen afgav endvidere en erklæring om behovet for en forbedret 

videnskabelig rådgivning. Kommissionen ville endvidere igangsætte en undersøgelse af mere selek-

tive og miljøvenlige fiskeriredskaber til brug i dybhavsfiskeriet. 

 

2. EU/Norge fiskeriforhandlingerne 2011 

Der var en udveksling af synspunkter, og Kommissionen orienterede om status for den første for-

handlingsrunde med Norge den 15.-19. november 2010 i Bruxelles. 

 
3. Meddelelse om fremtidens landbrugspolitik 

Kommissionen præsenterede meddelelsen. Der var grundlæggende opbakning fra medlemsstaterne 

til de meget overordnede målsætninger. En stor gruppe af medlemsstater Frankrig, Spanien, Portu-

gal, Østrig, Italien, Grækenland, Irland, Polen, Ungarn mv. ønskede at sikre en høj indkomststøtte, 

en stærk regulering af landbrugsmarkederne, udvikling af nye forsikringsordninger, og at der blev 

taget hensyn til europæisk landbrug i handelsforhandlingerne med tredjelande. Frankrig støttede 

Kommissionens model med 3 lag i den direkte støtte. Tyskland, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, 

Nederlandene og Danmark lagde stor vægt på en yderligere markedsorientering af den fælles land-

brugspolitik med større fokus på konkurrenceevne, innovation, klima og miljø. Tyskland lagde vægt 

på at bevare den nuværende indkomststøtte. En række medlemsstater som Polen, Rumænien, Let-

land, Tjekkiet, Portugal, Spanien og Storbritannien talte for en ny fordeling af den direkte støtte, der 

ikke var baseret på historiske kriterier og gerne en ensartet støtte per hektar. Langt hovedparten af 

medlemsstaterne var bekymrede for yderligere administrative byrder særligt i forhold til det nye 

grønne lag 2 i den direkte støtte. Kommissionen understregede, at forenkling skulle indarbejdes lø-

bende, og at der ikke ville blive tale om egentlige nye krav i lag 2. Formandskabet oplyste, at der 

ville blive en yderligere drøftelse på rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 13.-14. december 2010. 
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4. Rapport om bedriftsrådgivning 

Kommissionen præsenterede kort rapporten. Kommissionen forklarede, at ordningen fortsat skulle 

være frivillig og fokuseret på krydsoverensstemmelse. 

 

5. Rådskonklusioner om TSE køreplan 2 

Rådskonklusionerne blev vedtaget uden drøftelse.  

 

6. Rapport om Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og gebyrfinansiering 

Kommissionen præsenterede rapporten. Kommissionen understregede behovet for en yderligere 

konsekvensanalyse af anvendelse af gebyrfinansiering i EFSA. 

 

7. Rådskonklusioner om velfærd for katte og hunde1 

Rådskonklusionerne blev vedtaget uden drøftelse.  

 

8. Forslag om afvisning af 1,3-dichlorpropen2 

Der blev hverken opnået kvalificeret flertal for eller imod forslaget. Kommissionen ville efterføl-

gende kunne vedtage forslaget. 

                                                 
1 Punktet hører under Justitsministeriets ressort. 
2 Punktet hører under Miljøministeriets ressort. 


