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Voornaamste resultaten van de Raadszitting

Op het gebied van de visserij hebben de ministers een algemene oriëntatie bereikt over een voorstel
voor een verordening over het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en over een voorstel voor
een gemeenschappelijke organisatie van de markten van visserij- en aquacultuurproducten.
Daarna heeft de Raad nota genomen van een voortgangsverslag van het voorzitterschap over het
Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Al die vraagstukken zijn besproken
binnen de context van het hervormingspakket voor het GVB.
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 Wanneer de Raad verklaringen, conclusies of resoluties heeft aangenomen, wordt dat in de titel van het
betrokken punt vermeld. De aangenomen teksten staan tussen aanhalingstekens.
 De documenten waarvan het nummer in de tekst wordt genoemd, staan op de internetsite van de Raad
http://www.consilium.europa.eu.
 Besluiten ten aanzien waarvan verklaringen voor de Raadsnotulen zijn afgelegd die beschikbaar zijn voor
het publiek, zijn aangegeven met een asterisk; de tekst van de verklaringen staat op de bovengenoemde
internetsite van de Raad en is ook verkrijgbaar bij de Persdienst.
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DEELEMERS

België:
de heer Olivier BELLE

plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Bulgarije:
de heer Tzvetan DIMITROV

viceminister van Landbouw en Voedselvoorziening

Tsjechische Republiek:
de heer Jakub DÜRR

plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Denemarken:
mevrouw Mette GJERSKOV
de heer Anders MIKKELSEN
mevrouw Hanne LAUGER
Duitsland:
mevrouw Ilse AIGNER
de heer Robert KLOOS
Estland:
mevrouw Keit PENTUS
Ierland:
de heer Simon COVENEY
Griekenland:
de heer Andreas PAPASTAVROU
Spanje:
de heer Miguel ARIAS CAÑETE
mevrouw Rosa María QUINTANA
Frankrijk:
de heer Frédéric CUVILLIER
Italië:
de heer Mario CATANIA
Cyprus:
de heer Sofoclis ALETRARIS

minister van Voedselvoorziening, Landbouw en Visserij
onderstaatssecretaris
kabinetschef, ministerie van Voedselvoorziening,
Landbouw en Visserij
minister van Voedselvoorziening, Landbouw en
Consumentenbescherming
staatssecretaris, ministerie van Voedselvoorziening,
Landbouw en Consumentenbescherming
minister van Milieubeheer
minister van Landbouw, Voedselvoorziening en Mariene
Zaken
plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger
minister van Landbouw, Voedselvoorziening en
Milieubeheer
minister van Plattelandszaken en de Zee van de Autonome
Gemeenschap Galicië
minister van Milieubeheer, Duurzame Ontwikkeling en
Energie
minister van Landbouw, Voedselvoorziening en Bosbouw
minister van Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en
Milieubeheer

Letland:
de heer Edvards SMILTĒNS

parlementair secretaris, ministerie van Landbouw

Litouwen:
de heer Edvardas RAUGALAS

viceminister van Landbouw

Luxemburg:
de heer Romain SCHNEIDER

minister van Landbouw, Wijnbouw en
Plattelandsontwikkeling, minister van Sport, gedelegeerd
minister van Solidaire Economie

Hongarije:
de heer Olivér VÁRHELYI

plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Malta:
de heer Patrick MIFSUD

plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

ederland:
de heer Henk BLEKER

minister van Landbouw en Buitenlandse Handel

Oostenrijk:
de heer Harald GÜNTHER

plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger
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Polen:
de heer Kazimierz PLOCKE
Portugal:
de heer Manuel PINTO DE ABREU
Roemenië:
de heer Achim IRIMESCU
Slovenië:
de heer Branko RAVNIK
Slowakije:
mevrouw Magdalena LACKO-BARTOŠOVÁ

staatssecretaris, ministerie van Landbouw en
Plattelandsontwikkeling
staatssecretaris van Mariene Zaken
staatssecretaris, ministerie van Landbouw en
Plattelandsontwikkeling
staatssecretaris, ministerie van Landbouw en Milieubeheer
staatssecretaris, ministerie van Landbouw en
Plattelandsontwikkeling

Finland
de heer Jari KOSKINEN
de heer Risto ARTJOKI

minister van Land- en Bosbouw
staatssecretaris, ministerie van Landbouw

Zweden:
de heer Eskil ERLANDSSON

minister van Plattelandszaken

Verenigd Koninkrijk:
de heer Jim PAICE

de heer Richard BENYON
de heer Richard LOCHHEAD
de heer Alun DAVIES
mevrouw Michelle O'NEILL

Commissie:
mevrouw Maria DAMANAKI

onderminister van Landbouw en Voedselvoorziening,
ministerie van Milieubeheer, Voedselvoorziening en
Plattelandszaken
staatssecretaris van Natuur en Visserij
minister van Plattelandszaken en Milieubeheer (Schotse
regering)
viceminister van Landbouw, Voedselvoorziening, Visserij
en Europese Programma's (Welshe regering)
minister van Landbouw en Visserij (Noord-Ierse
Assemblee)

lid

De regering van de toetredende staat was als volgt vertegenwoordigd:
Kroatië:
mevrouw Snježana ŠPANJOL
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BESPROKE PUTE
HERVORMIG VA HET GEMEESCHAPPELIJK VISSERIJBELEID
De Raad heeft overeenstemming bereikt over een algemene oriëntatie betreffende twee van de drie
verordeningsvoorstellen van het hervormingspakket voor het gemeenschappelijk visserijbeleid
(GVB) (10415/12); 11322/12; 11366/12):
•
•

een voorstel voor een verordening inzake het GVB (12514/11) die de basisbepalingen van
het GVB vervangt;
een voorstel voor een verordening houdende een gemeenschappelijke marktordening
(GMO) voor visserij- en aquacultuurproducten (12516/11), die speciaal gericht is op
vraagstukken inzake het marktbeleid;

De Raad heeft tevens nota genomen van het voortgangsverslag van het voorzitterschap
(10276/1/12) over een voorstel voor een verordening inzake het Europees Fonds voor Maritieme
Zaken en Visserij (EFMZV) (17870/11), waarbij het bestaande Europees Visserijfonds wordt
vervangen.
Algemene oriëntatie betreffende de voornaamste voorstellen van de hervorming van het GVB
Deze algemene oriëntatie geeft de houding van de Raad tegenover eerste lezing weer in afwachting
van het standpunt in eerste lezing van het Europees Parlement.
Wat de basisverordening inzake het GVB betreft, zijn in het door een ruime meerderheid van de
delegaties maar niet door alle delegaties gesteunde compromis tekstamendementen voor
verscheidene onopgeloste kwesties uitgewerkt.
Maximale duurzame opbrengst (MDO): het compromis heeft tot doel om waar mogelijk in 2015
(bv. wanneer voldoende gedetailleerd wetenschappelijk advies over de bestanden beschikbaar is) en
uiterlijk in 2020 de MDO te bereiken. Met de betrokken derde landen zal overleg worden gepleegd
wanneer de bestanden worden gedeeld, om indien mogelijk overeenstemming over MDOexploitatie te bereiken.
Meerjarenplannen: in het compromis wordt bepaald dat meerjarenplannen de visserij op een meer
gedetailleerde wijze moeten regelen door middel van aan biologische parameters gekoppelde
kwantificeerbare streefdoelen, alsmede vrijwaringsmaatregelen en corrigerende maatregelen. De
MDO wordt toegepast op de belangrijke bestanden van gemengde visserij, terwijl specifieke
maatregelen worden toegepast op andere bestanden, waarbij rekening wordt gehouden met
interacties tussen de bestanden.
Aanlandingsverplichting en verbod op teruggooi: er wordt een geleidelijke beleidsaanpak
voorgesteld maar het uiteindelijke doel blijft de uitbanning van teruggooi. Wat de aanlandingsverplichting in welbepaalde visserijtakken betreft, wordt door middel van meerjarenplannen
voorzien in een specifieke regeling met een vastgesteld tijdschema.
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Regionalisering: dit concept wordt gesteund door een grote meerderheid van de lidstaten omdat het
uitgangpunt ervan is dat dezelfde oplossing niet voor iedereen goed uitpakt. Het compromis
voorziet ook in een alternatief model voor regionalisering waarbij de lidstaten via regionale
samenwerking nationale maatregelen treffen.
Adviesraden: het compromis voorziet in de oprichting van aanvullende adviesraden, namelijk één
voor de Zwarte Zee en één voor de ultraperifere gebieden van de EU.
Overdraagbare visserijconcessies en beheer van de vangstcapaciteit: zoals gevraagd door veel
delegaties voorziet de overeenkomst in een vrijwillige regeling van overdraagbare visserijconcessies. Vrijstellingen voor de visserijvlootregels zijn mogelijk wanneer overdraagbare
visserijconcessies worden georganiseerd en toegang tot financiering uit het Europees Fonds voor
Maritieme Zaken en Visserij strikt onderworpen is aan geïntensiveerde rapportering over
capaciteitsbeheer.
Wat betreft de gemeenschappelijke marktordening voor visserij- en aquacultuurproducten bestaat er
ruime overeenstemming over veel aangelegenheden, in het bijzonder over steun aan de
producentenorganisaties voor visserij- en aquacultuurproducten, wier rol is uitgebreid naar
bijdragen tot het verwerken van ladingen ongewenste vis. Daarnaast zijn in het kader van de
algemene oriëntatie voorstellen gedaan:
Steun voor opslag: in het Commissievoorstel zijn geen grote wijzigingen over het resterende
instrument "steun voor opslag" aangebracht. Het EFMZV, waarvoor geen algemene oriëntatie was
voorzien, is voornemens dit instrument gradueel af te bouwen.
Consumenteninformatie: als aanvulling op de horizontale verordening inzake voedselinformatie
(1169/2011) worden de voorwaarden voor de vermelding van vrijwillige informatie uiteengezet. Er
wordt een kader vastgesteld dat de Commissie in staat moet stellen een EU-duurzaamheidslabel te
ontwikkelen.
Gebruik van vis die niet voldoet aan de handelsnormen: alle gevangen vis mag voor een ander doel
dan menselijke consumptie worden gebruikt.
De volgende vraagstukken van beide verordeningen moeten na de algemene oriëntatie nader
worden besproken:
–

de procedure voor de vaststelling van visserijmaatregelen in Natura 2000 en vergelijkbare
beschermde mariene zones;

–

tijdpaden voor de toepassing van het verbod op teruggooi;
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–

flexibiliteitsinstrumenten voor quotabeheer bij een verbod op teruggooi;

–

overwegingen en definities;

–

de keuze en de formulering van de bevoegdheden van de Commissie om gedelegeerde
handelingen of uitvoeringshandelingen vast te stellen (aanpassing van de tekst aan het
Verdrag van Lissabon).

EFMZV
In het voortgangsverslag van het voorzitterschap wordt de stand van zaken geschetst en worden de
standpunten van de delegaties met betrekking tot de belangrijkste onopgeloste kwesties uiteengezet.
De belangrijkste in dit verband geboekte resultaten worden vermeld, alsook de punten die nog
verder moeten worden besproken.
Een grote meerderheid van delegaties was ingenomen met het voortgangsverslag. In de Raad was er
algemene overeenstemming dat het EFMZV meer steun aan de aquacultuursector moet verlenen.
Het voorstel moet worden gezien in samenhang met het Commissievoorstel voor een meerjarig
financieel kader voor 2014-2020 en met het pakket voor de hervorming van het gemeenschappelijk
visserijbeleid (GVB), dat tot doel heeft het wetgevingskader voor dezelfde periode vast te leggen.
In juli 2011 heeft de Raad een eerste openbare gedachtewisseling over de Commissievoorstellen tot
hervorming van het GVB gehouden.
Voorts heeft de Raad, wat deze hervorming betreft, in maart 2012 oriënterende debatten gehouden
over de drie grote verordeningsvoorstellen uit het "pakket" hervorming van het GVB: de
basisbepalingen van het GVB, de GMO voor visserij- en aquacultuurproducten en het EFMZV. Het
debat over het verordeningsvoorstel betreffende het GVB ging vooral over een teruggooiverbod. De
Raad heeft in maart ook met eenparigheid van stemmen overeenstemming bereikt over conclusies
betreffende de externe dimensie van het GVB.
In april hadden de oriënterende debatten in de Raad betrekking op regionalisering en overdraagbare
visserijconcessies, twee specifieke kwesties die aan de orde komen in de basisbepalingen van het
GVB. In mei ging het oriënterend debat over het bereiken van milieuduurzaamheid door middel van
de maximale duurzame opbrengst (MDO) en de integratie van milieuvoorschriften in het voorstel
betreffende de basisbepalingen van het GVB. Tijdens dezelfde zitting is het debat over het EFMZV
voorgezet.
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ADERE GOEDGEKEURDE PUTE
VISSERIJ
Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Mozambique - Vaststelling van een nieuw
protocol
De Raad heeft een besluit aangenomen betreffende de sluiting van een nieuw protocol tot
vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de
partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en de Republiek Mozambique (18059/11).
De partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Mozambique is in 2007 gesloten.
Het protocol bij die overeenkomst is vooral bedoeld om de aan de EU-vaartuigen geboden vangstmogelijkheden vast te stellen, alsmede de financiële tegenprestatie voor de toegangsrechten en los
daarvan voor de ondersteuning van de sector. Na afloop van de onderhandelingen is op 2 juni 2011
een nieuw protocol geparafeerd, aangezien het vorige protocol afliep op 31 december 2011. Om
ervoor te zorgen dat de EU-vaartuigen hun visserijactiviteiten kunnen voortzetten, moest het nieuwe
protocol, in afwachting van de voltooiing van de voor de formele sluiting ervan vereiste procedures,
worden ondertekend en voorlopig worden toegepast.
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