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1. Reform af den fælles landbrugspolitik – den fælles markedsordning  

Kommissær Cioloş præsenterede forslaget, hvorefter Rådet havde en drøftelse på baggrund af for-

mandskabets spørgsmål om ekstraordinære kriseforanstaltninger og fødevareforsyningskæden. Der 

var generelt bred støtte til særlige krisetiltag, idet en række medlemsstater dog ønskede flere tiltag, 

herunder blandt andet højere EU-medfinansieringssats, højere interventionspriser, udvidelse af an-

vendelsesområdet for privat oplagring og salgsfremmeinitiativer.  Nogle medlemsstater understre-

gede, at krisetiltag burde nøje afgrænses, ligesom der var skepsis over for den særlige krisereserve 

uden for landbrugsbudgettet samt eksportrestitutioner. De vinproducerende lande hilste beslutnin-

gen om nedsættelse af en high level gruppe for vin velkommen med henvisning til behovet for en 

forlængelse af forbuddet mod nyplantninger. Mange medlemsstater ønskede endvidere sukkerkvote-

regimet forlænget, mens enkelte medlemsstater tilsvarende ønskede mælkekvoteregimet opretholdt. 

Der var delte holdninger til spørgsmålet om fødevareforsyningskæden, herunder producentorganisa-

tioner og interprofessionelle organisationer. En række medlemsstater hilste Kommissionens forslag 

velkommen, og visse medlemsstater så gerne en udvidelse af mælkepakkens bestemmelser til andre 

sektorer. Andre medlemsstater, herunder Danmark, var imod obligatorisk anerkendelse af produ-

centorganisationer. 

 

2. Formandskabets arbejdsprogram  

Formanden præsenterede formandskabsprogrammet med fokus på reformerne af den fælles land-

brugspolitik og den fælles fiskeripolitik. Endvidere nævnte formanden de planlagte konferencer om 

dyrevelfærd, antibiotikaresistens og kødkontrol. Programmet blev taget til efterretning af Rådet. 

 

3. Kommissionens strategi for beskyttelse af dyr og dyrevelfærd for 2012-2015 

Kommissionen præsenterede sin strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2012-2015. Strategiens 

hovedelementer er ensartet implementering og overvejelser om en ny helhedsorienteret lovgivning. 

Medlemsstaterne støttede en mere ensartet implementering af EU-reglerne på området, hvorimod 

støtten til nye regler på området ikke var lige så bred. Nogle medlemsstater ønskede øget fokus på 

dyrevelfærd i internationale aftaler, herunder særligt handelsaftaler. Formandskabet oplyste, at man 

under dansk formandskab ville arbejde for at nå enighed om rådskonklusioner. 

 

4. Henstilling til Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en ny pro-

tokol til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Ma-

rokko 

Forslaget var ikke på dagsordenen.  

 

5. Særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU’s fjernområder 

Forslaget var ikke på dagsordenen. 
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