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Voornaamste resultaten van de Raadszitting

Met betrekking tot landbouw hebben de ministers een openbaar debat gehouden over het specifieke
punt van plattelandsontwikkeling in het kader van de hervorming van het GLB.
Voorts heeft het voorzitterschap bij de Raad een voortgangsrapport over het gemeenschappelijk
landbouwbeleid (GLB) ingediend.
Vervolgens heeft de Raad conclusies over de bescherming en het welzijn van dieren aangenomen.
Ten slotte kregen de ministers informatie over de bescherming van zeugen in de lidstaten, de
G20-landbouwbijeenkomst in Mexico, de ontwerpconclusies van de Raad over de gevolgen van
antimicrobiële resistentie, een verslag over biologische productie en de marktsituatie voor melk
en zuivel.
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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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DEELNEMERS
België:
mevrouw Sabine LARUELLE

minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en
Landbouw

Bulgarije:
mevrouw Svetlana BOYANOVA

viceminister van Landbouw en Voedselvoorziening

Tsjechische Republiek:
de heer Martin HLAVÁČEK

viceminister van Landbouw

Denemarken:
mevrouw Mette GJERSKOV

minister van Voedselvoorziening, Landbouw en Visserij

Duitsland:
mevrouw Ilse AIGNER
de heer Robert KLOOS
Estland:
de heer Gert ANTSU
Ierland:
de heer Simon COVENEY
Griekenland:
de heer Napoleon MARAVEGIAS
Spanje:
de heer Miguel ARIAS CAÑETE

minister van Voedselvoorziening, Landbouw en
Consumentenbescherming
staatssecretaris, ministerie van Voedselvoorziening,
Landbouw en Consumentenbescherming
plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger
minister van Landbouw, Voedselvoorziening en Mariene
Zaken
minister van Plattelandsontwikkeling en
Voedselvoorziening
minister van Landbouw, Voedselvoorziening en
Milieubeheer

Frankrijk:
de heer Stéphane LE FOLL

minister van Landbouw en Voedingszaken

Italië:
de heer Mario CATANIA

minister van Landbouw, Voedsel en Bosbouw

Cyprus:
de heer Sofoclis ALETRARIS

minister van Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en
Milieubeheer

Letland:
de heer Edvards SMILTĒNS

parlementair secretaris, ministerie van Landbouw

Litouwen:
de heer Kazys STARKEVIČIUS
de heer Mindaugas KUKLIERIUS

minister van Landbouw
viceminister van Landbouw

Luxemburg:
de heer Romain SCHNEIDER

minister van Landbouw, Wijnbouw en
Plattelandsontwikkeling

Hongarije:
de heer György CZERVÁN

staatssecretaris, ministerie van Plattelandsontwikkeling

Malta:
de heer Patrick MIFSUD

plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Nederland:
de heer Henk BLEKER

minister van Landbouw en Buitenlandse Handel

Oostenrijk:
de heer Nikolaus BERLAKOVICH
Polen:
de heer Marek SAWICKI
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Portugal:
de heer José DIOGO ALBUQUERQUE

staatssecretaris voor Landbouw

Roemenië:
de heer Daniel CONSTANTIN

minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling

Slovenië:
de heer Branko RAVNIK

staatssecretaris, ministerie van Landbouw en Milieubeheer

Slowakije:
de heer Ľubomír JAHNÁTEK
mevrouw Magdalena LACKO-BARTOŠOVÁ

minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling
staatssecretaris, ministerie van Landbouw en
Plattelandsontwikkeling

Finland:
de heer Risto ARTJOKI

staatssecretaris

Zweden:
de heer Eskil ERLANDSSON

minister van Plattelandszaken

Verenigd Koninkrijk:
de heer Jim PAICE

Commissie:
de heer Dacian CIOLOŞ
de heer John DALLI

onderminister van Milieubeheer, Voedselvoorziening en
Plattelandszaken

lid
lid

De regering van de toetredende staat was als volgt vertegenwoordigd:
Kroatië:
de heer Tihomir JAKOVINA
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BESPROKEN PUNTEN
GLB-hervorming - plattelandsontwikkeling
De ministers hebben een oriënterend debat gevoerd over het voorstel voor een verordening
betreffende steun voor plattelandsontwikkeling (15425/1/11) in het kader van de GLB-hervorming
(10687/12).
De lidstaten zijn het in ruime mate eens over het beginsel dat het GLB in belangrijke mate moet
bijdragen aan het aanpakken van problemen in verband met milieu, biodiversiteit en matiging van
en aanpassing aan de klimaatverandering. De meningen van de lidstaten waren echter verdeeld over
het vaststellen van een drempel in overweging 28 van het voorstel inzake plattelandsontwikkeling,
waar de Commissie als richtsnoer voorstelt dat de lidstaten minimaal 25% van de totale bijdrage uit
het ELFPO aan elk plattelandsontwikkelingsprogramma wordt besteed aan de matiging van en de
aanpassing aan de klimaatverandering, en aan landbeheer. De Commissie heeft duidelijk gemaakt
dat dit geen verplichting maar een indicatie is, aangezien sommige lidstaten mogelijk meer zullen
uitgeven, terwijl andere minder kunnen besteden maar toch de milieudoelstellingen halen. Sommige
delegaties waren gekant tegen een minimumeis terwijl andere enthousiast waren over het voorstel
en voorstelden om aan alle lidstaten een bindende verplichting op te leggen. Sommige delegaties
vroegen zelfs om het percentage te verhogen tot 50%. Een aantal lidstaten vond dat de werkingssfeer moest worden uitgebreid tot onder meer betalingen voor Natura 2000, de kaderrichtlijn water
en maatregelen op het gebied van bosbouw.
Medefinancieringspercentages voor steun voor plattelandsontwikkeling zijn onderdeel van het
onderhandelingspakket voor het MFK voor de periode 2014-2020. De lidstaten stelden in algemene
bewoordingen dat er behoefte is aan een eenvoudig en doelgericht systeem voor het financieren van
activiteiten om te voldoen aan de EU-doelstellingen voor plattelandsontwikkeling. In haar voorstel
wil de Commissie één maximaal medefinancieringspercentage voor de meeste maatregelen die
steun krijgen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), met slechts
een paar uitzonderingen waarvoor hogere medefinancieringspercentages kunnen gelden. Sommige
delegaties hebben hun steun betuigd voor het Commissievoorstel in zijn huidige vorm; andere
deden een aantal suggesties voor een hoger standaardpercentage en hogere percentages voor acties
die bijdragen tot milieudoelstellingen en doelstellingen inzake mitigatie en adaptatie in het kader
van de klimaatverandering, en voor risicobeheer en innovatie.
Vele lidstaten vroegen dat er voor geen van de overdrachten van de eerste naar de tweede pijler
nationale medefinanciering zou zijn.
Vele lidstaten wezen er ook op dat irrigatiemaatregelen een openstaande kwestie zijn waar de Raad
zich nog over moet buigen.
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Het GLB-hervormingspakket werd door de Commissie gepresenteerd op de zitting van de Raad
Landbouw in oktober 2011. De Raad heeft gedurende de laatste drie zittingen van de Raad
Landbouw, in november en december vorig jaar en in januari dit jaar, al oriënterende debatten
gehouden over de verordeningsvoorstellen betreffende rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkeling en de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten (integrale-gmoverordening).
In maart dit jaar discussieerden de ministers over de vereenvoudiging van het GLB. In zijn zitting in
april heeft de Raad een oriënterend debat gehouden over jonge landbouwers, kleine landbouwers,
facultatieve gekoppelde steun en aanvullende betalingen voor landbouwers in gebieden met
natuurlijke beperkingen, alsook over interne herverdeling, de definitie van de term "actieve
landbouwer" en de aftopping van de steun aan grote landbouwbedrijven. In mei volgde nog een
oriënterend debat over de vergroening van het GLB. Wat de hervorming van het GLB betreft is,
afgezien van dit oriënterend debat, ook een voortgangsrapport ingediend door het voorzitterschap
(zie volgend punt).

11179/12

8

NL

18.VI.2012
Hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid - voortgangsverslag
Het voorzitterschap heeft de ministers een voortgangsverslag over de hervorming van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) gepresenteerd (8949/12).
De meeste lidstaten waren tevreden over het voortgangsverslag en beschouwden het over het
algemeen als een accurate weergave van het debat in de Raad, en als een solide basis voor de
volgende stappen in het proces onder het Cypriotische en het Ierse voorzitterschap. Zij merkten ook
op dat de nog niet opgeloste vraagstukken onder de volgende voorzitterschappen grondiger moeten
worden besproken. Een aantal delegaties nam het woord over punten die voor hen van belang zijn,
met name in verband met aftopping, convergentie van de rechtstreekse betalingen en vergroening.
Dit voortgangsverslag belicht de vorderingen die in de eerste helft van 2012 zijn gemaakt met
betrekking tot de voorstellen tot hervorming van het GLB. Het verslag is opgesteld onder de
verantwoordelijkheid van het voorzitterschap, op basis van de standpunten die de delegaties het
afgelopen halfjaar in de Raad en in de voorbereidende Raadsinstanties hebben ingenomen. Het stelt
duidelijk dat er geen akkoord bestaat voordat er over alles een akkoord bestaat.
Het verslag zet de inspanningen in de verf die door het voorzitterschap zijn geleverd, met name op
het gebied van grotere flexibiliteit, vereenvoudiging en vergroening. Het bevat een overzicht van de
belangrijkste wijzigingssuggesties ten opzichte van de voorstellen van de Commissie. Het
voorzitterschap heeft geconstateerd dat voor deze wijzigingsvoorstellen grote steun onder de
delegaties bestaat. Met zijn wijzigingssuggesties reikt het voorzitterschap een oplossing aan voor
een aantal vraagstukken die door delegaties aan de orde zijn gesteld, met name om ervoor te zorgen
dat de toekomstige GLB-wetgeving bruikbaar is in de praktijk en op een kosteneffectieve manier
kan worden geïmplementeerd.
Tot slot wordt in dit verslag per voorstel aangegeven waar nog de belangrijkste knelpunten liggen
(stand: juni 2012), met inbegrip van een aantal onopgeloste kwesties die zijn opgenomen in het
onderhandelingspakket voor rubriek 2 van het meerjarig financieel kader (MFK).
In dit verslag worden drie categorieën thema's onderscheiden:
–

thema's ten aanzien waarvan er ruime steun is onder de delegaties voor de door het
voorzitterschap voorgestelde wijzigingen in de Commissievoorstellen;

–

kwesties die in juni 2012 nog openstaan;

–

kwesties die deel uitmaken van het onderhandelingspakket van het meerjarig financieel
kader en waarover de Europese Raad uiteindelijk een besluit zal nemen.
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Dierenwelzijn
De Raad heeft conclusies aangenomen over de bescherming en het welzijn van dieren (10478/12
ADD1 ). Naar aanleiding van deze conclusies hebben verscheidene delegaties het standpunt van de
lidstaat die zij vertegenwoordigen, toegelicht in een verklaring voor de Raadsnotulen (10478/12
ADD 2 tot en met ADD 5).
In deze conclusies staan meer bepaald de volgende Commissiedocumenten centraal:
–

Mededeling van de Commissie over de EU-strategie voor de bescherming en het welzijn
van dieren 2012-2015 (5398/1/12).

–

Verslag van de Commissie over de gevolgen van Verordening (EG) nr. 1/2005 inzake de
bescherming van dieren tijdens het vervoer (16798/11).

De mededeling over de EU-strategie voor het welzijn van dieren was in de zitting in januari aan de
Raad gepresenteerd. Diverse lidstaten toonden zich toen reeds ingenomen met de hoofdelementen
van de voorgestelde strategie, zoals de geharmoniseerde toepassing van het huidige
wetgevingskader op dit gebied, betere consumentenvoorlichting en het optimaliseren van de
synergie met het GLB. Sommige delegaties hebben er toen op gewezen dat er maatregelen moeten
worden genomen om ervoor te zorgen dat de marktdeelnemers uit de EU wereldwijd kunnen
concurreren met derde landen waar niet dezelfde normen inzake dierenwelzijn gelden.
Deze nieuwe vierjarige strategie wil de bescherming en het welzijn van dieren in de EU verder
verbeteren, aan de hand van een breed scala van maatregelen, variërend van het versterken van
bestaande maatregelen tot het mogelijk tot stand brengen van een nieuw allesomvattend
wetgevingskader voor dierenwelzijn.
De Commissie had de Raad in december 2011 een verslag gepresenteerd over de uitvoering van de
huidige wetgeving inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer. De EU beschikt al sinds
1977 over voorschriften betreffende dierenwelzijn tijdens het vervoer. Een belangrijke actualisering
van deze EU-wetgeving was Verordening 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het
vervoer, waarin bepaald was dat dit verslag moest worden opgesteld.
Het verslag beschrijft de vorderingen met de toepassing van de EU-wetgeving inzake vervoer van
dieren en geeft manieren aan om de problemen die zijn gerezen, op te lossen. Het ging evenwel niet
vergezeld van een wetgevingsvoorstel. De Commissie onderstreepte de noodzaak van een correcte
handhaving van bepaalde maatregelen en van een uniforme implementatie. Het verslag werd
algemeen gesproken positief onthaald, maar sommige delegaties bleven erbij dat zij verdere
initiatieven op wetgevingsgebied wilden zien.
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Het voorzitterschap en de Commissie hebben van 29 februari t/m 1 maart 2012 in Brussel een
gezamenlijke conferentie georganiseerd waar vertegenwoordigers van de lidstaten, de EU en
internationale partijen en belanghebbenden gedebatteerd hebben en opmerkingen hebben gemaakt
over de mededeling inzake de EU-strategie voor het welzijn van dieren. Het voorzitterschap heeft
de resultaten van deze conferentie gebruikt als inbreng bij het opstellen van de conclusies.
In dat rapport, dat ook werd gebruikt bij het opstellen van deze conclusies, worden de vorderingen
bij de toepassing van de EU-verordening over het vervoer van dieren beschreven, en worden
verschillende manieren aangegeven om de gerezen problemen op te lossen. Bij het verslag gaat
echter geen wetgevingsvoorstel. De Commissie onderstreepte de noodzaak van correcte handhaving
van bepaalde maatregelen en drong aan op uniforme implementatie van de verordening in de EU.
De EU heeft al sinds 1977 voorschriften betreffende dierenwelzijn tijdens vervoer. Doel van deze
voorschriften is de technische belemmeringen voor het handelsverkeer in levende dieren uit de weg
te ruimen en ervoor te zorgen dat de betrokken marktorganisaties goed kunnen functioneren, en
tevens een afdoende bescherming van de betrokken dieren te garanderen.
De laatste bijwerking van de EU-wetgeving was verordening 1/2005 over de bescherming van
dieren tijdens het vervoer, waarin bepaald is dat een verslag over het effect van de verordening
moest worden ingediend.
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Diversen
Dierenwelzijn - bescherming van varkens
De Commissie heeft de Raad geïnformeerd over de termijn voor de nieuwe voorwaarden inzake
dierenwelzijn, als bepaald in Richtlijn 2008/120/EG tot vaststelling van de minimumnormen ter
bescherming van varkens (10748/12 ).
Tijdens de Raadszitting in april heeft de Commissie erop aangedrongen dat de termijn voor het
toepassen van nieuwe verplichte voorschriften inzake drachtige zeugen wordt gerespecteerd. Zij
stelde dat er in dezen sprake is van een sterke consumentenvraag en dat alles in het werk moet
worden gesteld om te voorkomen dat vanaf 1 januari 2013 concurrentiedistorsie tussen de lidstaten
optreedt. Er werd ook gewezen op de gevolgen van niet-naleving.
Richtlijn 2001/88/EG houdende wijziging van Richtlijn 91/630/EEG heeft gezorgd voor nieuwe
voorschriften inzake huisvesting, waaronder verplichte groepshuisvesting voor drachtige zeugen en
geiten, permanente beschikbaarheid van wroetmateriaal voor zeugen en geiten, en nieuwe
minimumvereisten voor vloeren. De Commissie heeft haar aandacht toegespitst op het voorschrift
van groepshuisvesting voor drachtige zeugen en geiten. Dit voorschrift dient vanaf 1 januari 2013
door de lidstaten te worden uitgevoerd.
G20-landbouwbijeenkomst in Mexico
De ministers werden door het voorzitterschap in kennis gesteld van de resultaten van de
G20-bijeenkomst van viceministers van Landbouw en plaatsvervangers (Mexico-stad, 17 en
18 mei 2012).
Het Mexicaanse voorzitterschap van de G20 had de viceministers van Landbouw en
plaatsvervangers van de G20 verzocht om in aansluiting op het actieplan inzake voedselprijsvolatiliteit en landbouw van 2011 aanbevelingen rond landbouwproductie en -productiviteit uit te
werken, die aan de G20-top op 18 en 19 juni 2012 in Los Cabos zullen worden voorgelegd.
De deelnemers aan de bijeenkomsten in Mexico City erkenden dat bij de uitvoering van het
actieplan aanzienlijke vorderingen zijn gemaakt op bepaalde punten zoals het
landbouwinformatiesysteem (AMIS) of het snellereactieforum (RRF). Zij vonden echter dat nog
verder moet worden gewerkt aan de uitvoering van dit actieplan. Op 18 mei 2012 hebben zij
overeenstemming bereikt over de aan de G20-top voor te leggen aanbevelingen inzake
voedselzekerheid.
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In de aanbevelingen wordt rekening gehouden met het verslag getiteld "Improving Global
Sustainable Agricultural Productivity Growth and Bridging the Gap for small family farms"
("Verbetering van de mondiale duurzame groei van de landbouwproductiviteit en overbrugging van
de kloof voor kleine agrarische familiebedrijven").
In de aanbevelingen wordt ook onderstreept dat het op duurzame wijze verhogen van de
landbouwproductie en -productiviteit een van de belangrijkste uitdagingen is waar de wereld
vandaag mee af te rekenen heeft.
Antimicrobiële resistentie - presentatie van conclusies
Het voorzitterschap heeft de Raad ingelicht over de gevolgen van antimicrobiële resistentie in de
sector volksgezondheid en de veterinaire sector (10582/12) en hem meegedeeld dat
ontwerpconclusies over dit onderwerp zijn opgesteld, die de Raad EPSCO op 22 juni 2012 zou
kunnen aannemen (10347/12).
In aansluiting op de conferentie van het voorzitterschap over "Combating Antimicrobial Resistance
– Time for Joint Action", die op 14-15 maart 2012 is gehouden in Kopenhagen, had het
voorzitterschap ontwerpconclusies van de Raad over antimicrobiële resistentie in overweging
gegeven.
Antimicrobiële stoffen hebben de gevaren van infectieziekten aanzienlijk gereduceerd. Die
positieve ontwikkeling wordt echter ernstig bedreigd door de opkomst en verspreiding van
resistente bacteriën. Door resistente bacteriën veroorzaakte infecties reageren niet op behandeling,
waardoor patiënten langer ziek blijven en meer risico lopen te overlijden. Wanneer de behandeling
niet aanslaat leidt dit tot langere periodes van besmetting. Het aantal geïnfecteerden neemt daardoor
toe en de bevolking loopt het risico een resistente infectie op te lopen. Het meest alarmerend zijn de
ziekten die resistent worden tegen vrijwel alle thans beschikbare medicijnen. Ook al zou de
farmaceutische industrie de inspanningen opvoeren om nieuwe vervangende medicijnen te
ontwikkelen, lijken de huidige trends erop te wijzen dat voor sommige ziekten de komende tien jaar
geen effectieve therapie beschikbaar zal zijn.
In 2008 heeft de Raad conclusies over AMR (9637/08) aangenomen waarin de Commissie en de
lidstaten worden opgeroepen een gecoördineerd toezicht op antimicrobiële resistentie, het gebruik
van antimicrobiële stoffen en zorginfecties op Europees niveau te handhaven en te verbeteren, om
het publiek en de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en de veterinaire sector bewust te
maken van AMR, het verstandig gebruik van antibiotica bij mens en dier en de praktijken voor
infectiebeheersing.
De Commissie heeft in 2011 een actieplan tegen het toenemende gevaar van antimicrobiële
resistentie gepubliceerd dat 12 acties bevat die door de EU-lidstaten moeten worden uitgevoerd en
waarin 7 gebieden worden vastgesteld waar maatregelen het meest noodzakelijk zijn, zoals de
ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële stoffen of alternatieve behandelingen (16939/11).
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Biologische productie en de etikettering van biologische producten
De Commissie heeft de ministers in kennis gesteld van een verslag over de toepassing van
Verordening (EG) nr. 834/2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische
producten (10575/12).
De Commissie is voornemens eind 2013 op basis van een effectbeoordeling een meer gedetailleerde
evaluatie van de toepassing van deze verordening te presenteren. Het is mogelijk dat de Commissie
in vervolg op deze bespreking later wetgevingsvoorstellen indient.
Verordening 834/2007 en de uitvoeringsteksten daarvan vormen het juridisch kader voor biologisch
voedsel en biologische landbouw op EU-niveau.
Bij de aanneming daarvan heeft de Raad gewezen op de dynamische evolutie van de biologische
sector, en gevraagd om een aantal kwesties waarvan gevonden werd dat de bij de toepassing van de
nieuwe regels opgedane ervaring daarin moet worden meegenomen, later opnieuw te evalueren .
Die kwesties waren:
–

het toepassingsgebied van de verordening

–

het verbod op het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's);

–

de werking van de interne markt en de controlesystemen.

In het verslag wordt geconcludeerd dat het vooralsnog te vroeg is om voorstellen tot wijziging van
deze verordening in te dienen, vooral nu het corresponderende voorstel voor de afstemming ervan
op het Verdrag van Lissabon nog in behandeling is bij het Parlement en de Raad. Feitelijke
elementen uit dit verslag kunnen echter worden meegenomen in de discussie over de verordening
biologische landbouw.
In het verslag wordt gesteld dat onderwerpen zoals de vereenvoudiging van het wetgevend kader
(waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de normen niet verwateren), de coëxistentie van genetisch
gemodificeerde gewassen en met name biologische landbouw, de verbetering van het
controlesysteem, de gelijkwaardigheidsregeling bij de handel in biologische producten,
kernelementen zijn voor verdere gedachtewisselingen over biologische landbouw.
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Marktsituatie voor melk en zuivel
De Poolse en de Litouwse delegatie hebben de ministers ingelicht over de marktsituatie voor melk
en zuivel (11284/12 ), (11295/12).
Net als tijdens de zitting in april toen het onderwerp door Polen aan de orde werd gesteld, steunde
een aantal lidstaten het verzoek van Polen aan de Commissie om marktmaatregelen als reactie op de
dalende prijzen op de markt voor melk en zuivelproducten
De Commissie stelde dat zij op de hoogte is van de heersende situatie en de evolutie in de
zuivelmarkt op de voet volgt. De Commissie zal uitgaande van haar evaluatie van de situatie tijdens
de volgende Raadzitting in juli op dit onderwerp terugkomen. Zij is bereid passende maatregelen in
werking te stellen, naast de reeds genomen maatregelen inzake particuliere opslag, wanneer die naar
haar oordeel nodig zijn.

11179/12

15

NL

18.VI.2012
ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN
LANDBOUW
EU-standpunt in de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding
De Raad heeft een gekwalificeerde meerderheid kunnen vinden voor een besluit tot vaststelling van
het standpunt dat namens de EU moet worden ingenomen ten aanzien van resoluties die in het kader
van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV) zullen worden besproken
en aangenomen. De Tsjechische Republiek, Duitsland, Oostenrijk en Slowakije stemden tegen;
Luxemburg heeft zich onthouden.
De OIV is een intergouvernementele wetenschappelijke en technische organisatie die bestaat uit
leden, waarnemers en internationale organisaties met een bijzondere status die actief zijn op het
gebied van wijnbouw, dranken op basis van wijn, tafeldruiven, rozijnen en andere wijnbouwproducten.
De algemene vergadering - het plenaire orgaan van de OIV - komt doorgaans eens per jaar bijeen,
maar er kunnen buitengewone zittingen worden belegd. De OIV heeft 44 leden; er zijn maar 20 EUlidstaten lid van de OIV. De volgende bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de OIV vindt
plaats op 22 juni 2012. De EU heeft momenteel geen officiële status in de OIV.
Europees innovatiepartnerschap inzake landbouw
De Raad heeft conclusies aangenomen over het Europees Partnerschap voor innovatie voor de
productiviteit en duurzaamheid van de landbouw.
In maart heeft de Commissie de Raad geïnformeerd over haar mededeling over het EIP
"Productiviteit en duurzaamheid in de landbouw" (7278/12). Verscheidene lidstaten spraken hun
steun uit voor dit initiatief, dat tot doel heeft het verband tussen landbouw en onderzoek te
versterken teneinde de duurzaamheid van de landbouw te verbeteren en ervoor te zorgen dat de
landbouw in de toekomst met minder problemen te kampen heeft.
Voor nadere gegevens, zie de conclusies van de Raad.
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LEVENSMIDDELENRECHT
Raad van bestuur van de EFSA - Benoeming van zeven leden
De Raad heeft een besluit aangenomen tot benoeming van zeven leden van de raad van bestuur van
de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, ter vervanging van de leden van wie de ambtstermijn
op 30 juni 2012 verstrijkt (10429/12 + 10940/12). De zeven benoemde leden zijn Valérie Baduel
(FR), Sue Davies (UK), Piergiuseppe Facelli (IT), Jaana Husu-Kallio (FI), Radu Roatis Chetan
(RO), Jiri Ruprich (CZ) en Tadeusz Wijaszka (PL).
De Raad heeft ook een verklaring aangenomen waarin de Commissie verzocht wordt om voor de
eerstvolgende benoemingen in de raad van bestuur van de EFSA een lijst in te dienen die een
wezenlijk groter aantal kandidaten bevat dan het aantal te benoemen leden, zodat de Raad een keuze
kan maken in zowel de categorie leden met banden met organisaties die de consumenten en andere
belangengroepen met betrekking tot de voedselketen vertegenwoordigen als de categorie andere
leden van de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 25, lid 1, van Verordening 178/2002.
CONSUMENTENBESCHERMING
Consumentenprogramma 2014 - 2020
De Raad heeft een partiële algemene oriëntatie1 aangenomen betreffende een
consumentenprogramma van de EU voor de periode 2014 - 2020.
Het Europees Parlement zal naar verwacht tijdens een plenaire vergadering later dit jaar zijn advies
in eerste lezing aannemen.
Het nieuwe programma is de opvolger van het programma op het gebied van consumentenbeleid
2007-2013.

1

Een partiële algemene oriëntatie is een akkoord over de wezenlijke onderdelen van een
rechtshandeling, in afwachting van het advies van het Europees Parlement en de relevante
besprekingen over het meerjarig financieel kader 2014-2020 van de EU.
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Het doel van het programma is een hoog niveau van consumentenbescherming te waarborgen, de
consument mondig te maken en hem in het centrum van de interne markt te plaatsen. Het
programma zal bijdragen tot de bescherming van de gezondheid, de veiligheid en de juridische en
economische belangen van de consumenten, alsmede tot de bevordering van hun recht op
voorlichting en vorming, en hun recht van vereniging om hun belangen te behartigen. Het zal een
aanvulling vormen op het nationale consumentenbeleid van de lidstaten.
In de mededeling van de Commissie "Een begroting voor Europa 2020" van 29 juni 2011 is
voorgesteld voor de periode 2014-2020 een bedrag van 175 miljoen euro (in constante prijzen van
2011) aan het consumentenprogramma toe te wijzen. Over de definitieve financiële toewijzing voor
de uitvoering van het programma zal worden beslist in het kader van de algehele EU-begroting voor
de volgende cyclus van de financiële vooruitzichten.
ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN
Ontwerpen voor euromuntstukken
De Raad heeft een verordening aangenomen tot wijziging van Verordening (EG) nr. 975/98 over de
denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken
In 2009 heeft de Raad een aanbeveling van de Commissie goedgekeurd tot vaststelling van de
gemeenschappelijke beginselen voor de ontwerpen van de nationale zijden van euromuntstukken.
Deze regels zullen worden opgenomen in Verordening (EG) nr. 975/98.
GEMEENSCHAPPELIJK VEILIGHEIDS- EN DEFENSIEBELEID
EUAVSEC South Sudan
De Raad heeft een besluit aangenomen waarbij een nieuwe civiele GVDB-missie wordt ingesteld
ter verbetering van de luchtvaartbeveiliging op Juba International Airport. Tegelijkertijd heeft hij
het operationele concept voor die missie goedgekeurd. Zie persmededeling 11610/12 voor nadere
bijzonderheden.
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INDUSTRIE
Technische eisen voor wielvoertuigen
De Raad heeft een besluit aangenomen ter ondersteuning van een aantal wijzigingen, aanvullingen
en corrigenda betreffende de overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa van de
Verenigde Naties (VN-ECE) betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor
wielvoertuigen, uitrustingstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op
wielvoertuigen.
VN-ECE ontwikkelt geharmoniseerde voorschriften die bedoeld zijn om de technische
belemmeringen voor de handel in motorvoertuigen tussen de overeenkomstsluitende partijen weg te
nemen. De EU is overeenkomstsluitende partij en stemt namens de lidstaten.
INTELLECTUELE EIGENDOM
Diplomatieke conferentie van de WIPO
De Raad heeft besloten de geactualiseerde onderhandelingsrichtsnoeren aan te nemen voor de
diplomatieke conferentie van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) over de
bescherming van audiovisuele uitvoeringen, die van 20 tot 26 juni 2012 in Peking plaatsvindt. De
Raad heeft ook besloten de onderhandelingsrichtsnoeren te verstrekken aan de Commissie, die
namens de Europese Gemeenschap aan de conferentie zal deelnemen.
De meest recente Diplomatieke conferentie van de WIPO vond in december 2000 in Genève plaats,
en is geschorst omdat geen overeenkomst kon worden bereikt over één van de 20 artikelen van het
beoogde verdrag, met dien verstande dat de conferentie opnieuw zou worden bijeengeroepen zodra
een akkoord over dat artikel was bereikt. In september 2011 was het zover.
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