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BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 21 september 2018
Hierbij meld ik u dat de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit heeft geadviseerd het parlementair behandelvoorbehoud
zoals vastgesteld bij de EU-voorstellen inzake het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid (Kamerstuk 34 965, nr. 1) formeel te beëindigen. Het
betreft de volgende drie voorstellen:
– COM (2018) 392: Voorstel voor een Richtlijn van de Raad en het
Europees parlement inzake steun voor de strategische plannen die de
lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
opstellen (strategische GLB-plannen);
– COM (2018) 393 inzake de financiering, het beheer en de monitoring
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;
– COM (2018) 394 tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1308/2013
tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten
voor landbouwproducten.
In het algemeen overleg «Behandelvoorbehoud EU-voorstellen voor het
nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid» op 4 september 2018
(Kamerstuk 34 965, nr. 4) zijn de volgende informatieafspraken gemaakt:
– De Minister stuurt de Kamer een overzicht van de essentiële zaken die
aan bod zijn geweest in de raadswerkgroepen (Working Party on
Horizontal Agricultural Questions) in juli 2018;
– De Minister informeert de Kamer maandelijks, via de geannoteerde
agenda van de (informele) Landbouw- en Visserijraden, over de
voortgang van de onderhandelingen. Dit betreft zowel de voortgang
van de inhoudelijke discussies in de Raad aan de hand van thematische discussies alsook die met het Europees parlement (inclusief
triloogfase);
– In deze periodieke rapportages gaat de Minister in ieder geval in op de
volgende onderwerpen:
• Definities;
• Algemene en specifieke doelstellingen;
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–

–

• Interventietypes;
• Verlaging van de betalingen (Capping);
• Inkomenssteun voor jonge landbouwers;
• Regelingen voor klimaat en milieu;
• Gekoppelde inkomenssteun;
• Interventietypes voor plattelandsontwikkeling;
• Vereisten voor het Strategisch Plan;
• Kringlooplandbouw;
• Overige relevante zaken.
De Minister informeert de Kamer tijdig wanneer zij voorziet in de
onderhandelingen te moeten afwijken van het kabinetsstandpunt zoals
weergegeven in het BNC-fiche (Kamerstuk 34 965, nr. 2) en/of nadien
vastgelegd met de Kamer (bijv. in toezeggingen en moties);
Ten aanzien van het opstellen van de Strategische Plannen is afgesproken dat de Minister de planning, doelen, contouren en budgetten t.a.v.
de strategische plannen in een vroeg stadium aan de Kamer stuurt,
zodat de Kamer hierover tijdig met de Minister kan overleggen. Hierin
wordt ook opgenomen hoe de stakeholders worden betrokken bij het
opstellen van de plannen.

Voor het overige is afgesproken:
–

De Minister verstrekt aan de Kamer een overzicht van alle relevante
lopende en onderzoeken die betrekking hebben op het GLB (incl. quick
scans, SWOT-analyses, etc.), zowel voor de nationale als de Europese
discussie.

De vastgestelde afspraken zijn in bijgaande conceptbrief aan de Minister
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vastgelegd1.
Namens de vaste commissie voor Europese Zaken verzoek ik u dit advies
en de bijgaande conceptbrief ter besluitvorming aan de Tweede Kamer
voor te leggen.
De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken,
Azmani
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Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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