
 

P E R S  

Wetstraat 175  B – 1048 BRUSSEL  Tel.: +32 (0)2 281 7040 / 6319  Fax: +32 (0)2 281 8026 
press.office@consilium.europa.eu  http://www.consilium.europa.eu/Newsroom 

18786/11 1 

 NL 

  

RAAD VAN

DE EUROPESE UNIE
 NL 

18786/11 

(OR. en)  

PRESSE 506 
PR CO 83 

PERSMEDEDELING 

3139e zitting van de Raad 

Milieu 

Brussel, 19 December 2011 

Voorzitter Marcin KOROLEC 
Minister van Milieubeheer van Polen 

 

mailto:press.office@consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/Newsroom


 19.XII.2011 

 
18786/11 2 

 NL 

Voornaamste resultaten van de Raadszitting 

De Raad heeft nota genomen van voortgangsverslagen over drie voorstellen, namelijk voor 

- een verordening betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen; 

- een richtlijn betreffende het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen; 

- een richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij 
gevaarlijke stoffen zijn betrokken. 

De Raad heeft tevens conclusies aangenomen over de volgende aangelegenheden: 

- de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020; 

- het stappenplan voor een efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa. 

Tijdens de lunch hebben de ministers een informeel debat gehouden over toekomstige acties op het 
gebied van milieubescherming en klimaatbeleid, alsook over het verband tussen de taken van de 
Raad Milieu en het Europees semester. 

Ten slotte hebben de ministers van gedachten gewisseld over het resultaat van de 17e zitting van de 
Conferentie van de Partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (UNFCCC), die van 28 november tot en met 9 december 2011 plaatshad in 
Durban. 

 

mailto:press.office@consilium.europa.eu
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1 � 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 Evelyne HUYTEBROECK minister bevoegd voor Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, 

Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende 
Medische Hulp en Huisvesting 

Bulgarije: 
mevrouw Nona KARADJOVA minister van Milieu- en Waterbeheer 

Tsjechië: 

de heer Tomáš CHALUPA minister van Milieubeheer 

Denemarken: 
mevrouw Ida AUKEN minister van Milieubeheer 
de heer Martin LIDEGAARD minister van Klimaat, Energie en Bouw 

Duitsland: 
de heer Norbert RÖTTGEN minister van Milieubeheer, Natuurbehoud en 

Reactorveiligheid 

Estland: 

de heer Keit PENTUS minister van Milieubeheer 

Ierland: 
de heer Phil HOGAN minister van Milieubeheer, Gemeenschapszaken en 

Plaatselijk Bestuur 

Griekenland: 
de heer Giorgos PAPACONSTANTINOU minister van Milieubeheer, Energie en Klimaatverandering 

Spanje: 
mevrouw Teresa RIBERA staatssecretaris van Klimaatverandering 
mevrouw María Isabel MARQUES GARCIA minister van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer van het Vorstendom Asturias 

Frankrijk: 
de heer Philippe LÉGLISE-COSTA plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

Italië: 
de heer Corrado CLINI minister van Milieubeheer 

Cyprus: 
de heer Sofoclis ALETRARIS minister van Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en 

Milieubeheer 

Letland: 
de heer Edmunds SPRŪDˇS minister van Milieubescherming en Regionale 

Ontwikkeling 

Litouwen: 
de heer Gediminas KAZLAUSKAS minister van Milieubeheer 
de heer Aleksandras SPRUOGIS viceminister van Milieubeheer 

Luxemburg: 
de heer Claude WISELER minister van Duurzame Ontwikkeling en Infrastructuur 
de heer Marco SCHANK minister van Huisvesting, bevoegd voor Duurzame 

Ontwikkeling en Infrastructuur 

Hongarije: 
de heer Tamás KOVÁCS onderstaatssecretaris voor EU-Zaken en Internationale 

Betrekkingen, ministerie van Nationale Ontwikkeling 
de heer András RÁCZ staatssecretaris, ministerie van Plattelandsontwikkeling 

Malta: 
de heer George PULLICINO minister van Hulpbronnen en Plattelandszaken 
de heer Mario DE MARCO staatssecretaris voor Toerisme, Milieubeheer en Cultuur 

Nederland: 
de heer Joop ATSMA staatssecretaris, ministerie van Infrastructuur en Milieu 
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Oostenrijk: 

de heer Nikolaus BERLAKOVICH minister van Land- en Bosbouw, Milieubeheer en 
Waterhuishouding 

Polen: 
de heer Marcin KOROLEC minister van Milieubeheer 
mevrouw Beata JACZEWSKA onderstaatssecretaris, ministerie van Milieubeheer 

Portugal: 
mevrouw Assunção CRISTAS minister van Landbouw, Maritieme Zaken, Milieubeheer 

en Ruimtelijke Ordening 
de heer Pedro AFONSO DE PAULO staatssecretaris van Milieubeheer en Ruimtelijke Ordening 

Roemenië: 
de heer Laszlo BORBELY minister van Milieubeheer en Bosbouw 

Slovenië: 

de heer Roko ŽARNIĆ minister van Milieubeheer 

Slowakije: 
de heer Branislav CIMERMAN staatssecretaris, ministerie van Milieubeheer 

Finland: 

de heer Ville NIINISTÖ minister van Milieubeheer 

Zweden: 
mevrouw Lena EK minister van Milieubeheer 

Verenigd Koninkrijk: 

mevrouw Caroline SPELMAN minister van Milieubeheer, Voedselvoorziening en 
Plattelandszaken 

de heer Stewart STEVENSON Minister van Milieubeheer en Klimaatverandering 
(Schotse regering) 

 

Commissie: 
mevrouw Connie HEDEGAARD lid 
de heer Janez POTOČNIK lid 

 

De regering van de toetredende staat was als volgt vertegenwoordigd: 

Kroatië 

de heer Nikola RUŽINSKI staatssecretaris, ministerie van Milieubescherming, 
Ruimtelijke Ordening en Bouwbeleid 
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BESPROKEN PUNTEN 

Gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Seveso III) 

De Raad heeft in openbare beraadslaging nota genomen van een voortgangsverslag over het 
voorstel voor een richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij 
gevaarlijke stoffen zijn betrokken (18257/10). 

Over dit voorstel is uitgebreid en intensief vergaderd binnen de Raad en met het Europees 
Parlement, en hoewel er vooruitgang is geboekt met betrekking tot verscheidene politieke en 
technische kwesties, moet een aantal cruciale onderdelen van de richtlijn nog verder worden 
besproken voordat een akkoord tussen de medewetgevers kan worden bereikt.  

Het Commissievoorstel (18257/10), dat in december 2010 is ingediend, strekt tot vervanging, op 1 
juni 2015, van de huidige Seveso II-richtlijn, die van toepassing is op ongeveer 10 000 inrichtingen 
in de EU. De belangrijkste doelstellingen zijn: 

– bijlage I (waarin de stoffen worden omschreven die onder het toepassingsgebied van de richtlijn 
vallen) in overeenstemming brengen met de Europese taxonomie van gevaarlijke stoffen 
waarnaar ze verwijst; 

– bijlage I aanpassen om naderhand stoffen te kunnen opnemen/schrappen die zware 
ongevallen/geen zware ongevallen kunnen veroorzaken; 

– de bepalingen met betrekking tot publieke toegang tot veiligheidsinformatie, deelneming aan de 
besluitvorming en toegang tot de rechter aanscherpen, en de manier waarop informatie wordt 
vergaard, beheerd, beschikbaar gesteld en uitgewisseld verbeteren; 

– strengere normen voor de inspectie van installaties opleggen om effectieve tenuitvoerlegging en 
handhaving van veiligheidsvoorschriften te garanderen. 

De Commissie heeft een verklaring voor de Raadsnotulen ingediend over een aantal elementen die 
zijn opgenomen in deel V van het voortgangsverslag, met name wat de gedelegeerde handelingen 
en de concordantietabellen betreft. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/10/st18/st18257.nl10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/10/st18/st18257.nl10.pdf
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In- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen 

De Raad heeft in openbare beraadslaging nota genomen van een voortgangsverslag over het 
voorstel voor een verordening betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen 
(9896/11). 

Het voorstel strekt tot vervanging van Verordening (EG) nr. 689/20081 , die uitvoering geeft aan het 
Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde 
toestemming (PIC) ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de 
internationale handel. 

De voornaamste doelstelling van de voorgestelde verordening zijn: 

– de verordening afstemmen op Verordening (EG) nr. 1272/20082 betreffende de indeling, 
etikettering en verpakking van stoffen en mengsels; 

– het Europees Agentschap voor chemische stoffen3 betrekken bij een aantal, voor de uitvoering 
van de verordening noodzakelijke, administratieve, technische en wetenschappelijke taken; 

– aanvullende voorwaarden stellen opdat in de gevallen waarin een reactie van het invoerende 
land uitblijft, uitvoer kan plaatsvinden zonder de aan invoerende landen geboden bescherming 
te verminderen. 

De bepalingen van de verordening gaan verder dan die van het verdrag en bieden invoerende landen 
meer bescherming, aangezien zij gelden voor verdragsstaten. Het toepassingsgebied van deze 
verordening is niet beperkt tot chemische stoffen die krachtens de verordening verboden of aan 
strenge beperkingen onderworpen zijn, maar omvat ook chemische stoffen die op het niveau van de 
Unie verboden of aan strenge beperkingen onderworpen zijn. Daarnaast garandeert de verordening 
dat alle chemische stoffen bij uitvoer naar behoren worden verpakt en gekenmerkt. 

                                                 

1 PB L 204 van 31.7.2008. 
2 PB L 353 van 31.12.2008. 
3 http://echa.europa.eu 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st09/st09896.nl11.pdf
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2008&serie=L&textfield2=204&Submit=Rechercher&_submit=Rechercher&ihmlang=fr
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2008&serie=L&textfield2=353&Submit=Search&ihmlang=en
http://echa.europa.eu/
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Zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen 

De Raad heeft in openbare beraadslaging nota genomen van een voortgangsverslag over het 
voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 1999/32/EG wat het zwavelgehalte van 
scheepsbrandstoffen betreft (12806/11). De Raad zal zijn besprekingen van deze tekst onder het 
aantredende Deense voorzitterschap voortzetten. 

Met het voorstel, dat de Commissie in juli jongstleden heeft ingediend, wordt beoogd Richtlijn 
1999/32/EG in overeenstemming te brengen met de recentste regels van de Internationale 
Maritieme Organisatie (IMO) inzake brandstofnormen1, met name ter voorkoming van 
luchtverontreiniging door schepen, alsook het EU-systeem voor monitoring en rechtshandhaving te 
versterken. Er word took gestreefd naar een hoge beschermingsgraad voor de menselijke 
gezondheid en het milieu, en de tekst strookt met de EU 2020-strategie en de daaraan gerelateerde 
vlaggenschipinitiatieven, in het bijzonder de initiatieven inzake de routekaarten voor een 
koolstofarme samenleving en inzake een innovatie-Unie, en met het bestaande EU-beleid inzake 
duurzaam vervoer. 

De lidstaten waren over het algemeen ingenomen met het verslag en verscheidene ministers wezen 
op de schadelijke effecten van zeevaartemissies voor de menselijke gezondheid door de verbranding 
van scheepsbrandstoffen met een hoog zwavelgehalte, die bijdragen tot luchtverontreiniging in de 
vorm van zwaveldioxide en deeltjes, en aldus eveneens verzuring veroorzaken. 

Verscheidene lidstaten en de Commissie verzochten om toepassing van strengere 
brandstofkwaliteitsnormen voor de beheersingsgebieden voor SO2-emissies (SECA's) op alle 
territoriale wateren van de lidstaten van de EU. Een aantal ministers wees er evenwel op dat dit tot 
concurrentieverstoring kan leiden, aangezien landen van buiten de EU niet dezelfde regels zullen 
toepassen; de SECA's mogen daarom alleen in het kader van de IMO worden uitgebreid. 

Voorts toonde een aantal ministers zich ook bezorgd over het feit dat de aanpassing van vaartuigen 
aan de nieuwe regels extra kosten voor de scheepseigenaren zal meebrengen en een 
overgangsperiode vergt. Een aantal lidstaten betwijfelde ook of op de datum van inwerkingtreding 
van de richtlijn zwavelarme brandstoffen beschikbaar zullen zijn. 

De Commissie onderkende dat er maatregelen moeten worden genomen om mogelijk financieel 
verlies te milderen, maar was van oordeel dat de maritieme sector ook zijn aandeel zal moeten 
leveren om de doelstellingen van Europa 2020 te halen. 

                                                 

1 Bijlage VI bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen 
(MARPOL)73/78 (http://www.imo.org). 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st12/st12806.nl11.pdf
http://www.imo.org/
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EU-biodiversiteitsstrategie  

De Raad heeft in openbare beraadslaging van gedachten gewisseld over de uitvoering van de EU-
biodiversiteitsstrategie tot 2020 en heeft daarover levens conclusies (18862/11) aangenomen, 
waarin de aandacht vooral uitgaat naar de concrete maatregelen die nodig zijn om de voornaamste 
doelstellingen ervan te verwezenlijken: bescherming van soorten en habitats, instandhouding en 
herstel van ecosystemen, het verankeren van biodiversiteitdoelstellingen in het overige beleid van 
de EU, de strijd tegen invasieve uitheemse soorten en het opvoeren van de bijdrage van de EU tot 
het tegengaan van wereldwijd biodiversiteitsverlies. 

In aansluiting op de conclusies van de Raad Milieu van juni 2011 (11978/11), waarin de in de 
mededeling van de Commissie "Onze levensverzekering, ons natuurlijk kapitaal: een EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2020" (9658/11) voorgestelde strategie wordt goedgekeurd, vormen 
deze conclusies het tweede politieke antwoord van de Raad, zulks in de context van de lopende 
onderhandelingen over het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020 en op het 
ogenblik waarop andere beleidsmaatregelen van de EU die relevant zijn voor de verwezenlijking 
van het hoofddoel van de EU inzake biodiversiteit in 2020 - met name het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, het gemeenschappelijk visserijbeleid en het cohesiebeleid - worden hervormd. 

Zonder vooruit te lopen op het resultaat van die onderhandelingen heeft de Raad onderstreept dat  
biodiversiteitsoverwegingen in alle uniale en nationale sectorale beleidsterreinen moeten worden 
geïntegreerd, teneinde het aanhoudend biodiversiteitsverlies en de aanhoudende aantasting van 
ecosystemen om te keren.

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st18/st18862.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st11/st11978.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st09/st09658.nl11.pdf
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Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa  

De ministers hebben van gedachten gewisseld over de mededeling van de Commissie "Stappenplan 
voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa" (14632/11), die in september 2011 is ingediend. De 
Raad heeft eveneens conclusies (18346/11) over deze kwestie aangenomen, waarin wordt benadrukt 
dat het stappenplan een essentieel element is voor de uitvoering van het vlaggenschipinitiatief 
"Efficiënt gebruik van hulpbronnen" (5869/11) in het kader van de Europa 2020-strategie, dat de 
EU moet omvormen tot een duurzamere, meer concurrerende economie, en moet bijdragen tot het 
mondiale streven een transitie naar een groene economie te bewerkstelligen1. 

In het stappenplan worden doelstellingen voor de middellange en de lange termijn bepaald om tot 
efficiënt hulpbronnengebruik te komen; deze bestrijken een groot aantal gebieden - energie, 
vervoer, klimaatverandering, industrie, grondstoffen, landbouw, visserij, biodiversiteit en regionale 
ontwikkeling. In een langetermijnvisie voor 2050 worden in het stappenplan mijlpalen voor 2020 
bepaald, waarbij telkens wordt vermeld wat nodig is om geleidelijk tot efficiënt 
hulpbronnengebruik en duurzame groei te komen. 

De ministers onderkenden in het algemeen dat de verschuiving naar een duurzame en verantwoorde 
hulpbronnenefficiënte Europese economie en samenleving, naast technologische innovatie, ook het 
volgende zal vereisen: nieuwe bestuursmodellen, nieuwe bedrijfs- en onderwijsmodellen, nieuwe 
consumptiepatronen en levensstijlen die gericht zijn op duurzaam beheer van hulpbronnen. 

Gezien de moeilijke economische situatie drongen enkele lidstaten aan op innovatieve financiële 
oplossingen, ook in het kader van het Europees semester, en pleitten zij voor nauwere 
samenwerking met het bedrijfsleven. De juiste voorwaarden - in de vorm van regulerende en 
marktconforme instrumenten zowel als vrijwillige regelingen - moeten worden gecreëerd om 
efficiënt hulpbronnengebruik aan te moedigen. 

Verscheidene ministers vestigden tevens de aandacht op het directe verband tussen het stappenplan 
voor een efficiënt gebruik van hulpbronnen en het toekomstige zevende MAP, die elkaar moeten 
aanvullen en versterken, in die zin dat enerzijds de milieuaspecten in de uitvoering van de Europa 
2020-strategie worden geïntegreerd, en anderzijds de prioriteiten en maatregelen van het 
milieubeleid worden bepaald. 

De Commissie legde een verklaring af waarin zij aangaf dat haar voorkeur uitging naar 
ambitieuzere conclusies. 

                                                 

1 Zie ook: Conclusies van de Raad over Rio+20: naar duurzame ontwikkeling door 
vergroening van de economie en betere governance (15388/11). 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st14/st14632.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st18/st18346.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st05/st05869.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st15/st15388.nl11.pdf
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Klimaatconferentie van Durban 

De Raad heeft van gedachten gewisseld over het resultaat van de 17e Conferentie van de Partijen bij 
het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC), die van 
28 november tot en met 9 december 2011 in Durban, Zuid-Afrika, heeft plaatsgevonden. 

De EU heeft voor en tijdens de conferentie van Durban actief deelgenomen aan de internationale 
onderhandelingen en algemeen was men van oordeel dat zij een doorslaggevende rol heeft gespeeld 
in het bereiken van het definitieve akkoord. 

Hoewel de meeste lidstaten ingenomen waren met het resultaat van de conferentie, was menhel er in 
het algemeen ook over eens dat dit slechts een eerste stap is en dat de EU druk moet blijven 
uitoefenen en haar inspanningen moet voortzetten om een juridisch kader voor klimaatacties tot 
stand te brengen, dat in 2020 in werking moet treden. 

De ministers en het Commissielid keken uit naar de werkzaamheden van de EU in de komende 
maanden, wanneer datgene wat in Durban is overeengekomen moet worden geformaliseerd, en om 
een goede start van de nieuwe onderhandelingsronde mogelijk moet worden gemaakt. 



 19.XII.2011 

 
18786/11 13 

 NL 

Diversen 

Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten  

De Raad heeft nota genomen van het door de Commissie en het voorzitterschap ingediende verslag 
over het resultaat van de 10e Conferentie van de Partijen bij het Verdrag inzake de bescherming van 
trekkende wilde diersoorten, die van 20 tot en met 25 november 2011 plaatshad in Bergen 
(Noorwegen) (18740/11). 

Het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten (CMS) (ook bekend als het 
Verdrag van Bonn) strekt tot de instandhouding van trekkende diersoorten op het land, in het water 
en in de lucht. Het is op 1 november 1983 in werking getreden; momenteel zijn er 116 partijen die 
Afrika, Centraal-Amerika en Zuid-Amerika, Azië, Europa, Australië en Oceanië 
vertegenwoordigen. 

Intergouvernementeel onderhandelingscomité betreffende kwik 

De Raad heeft nota genomen van een verslag van de Commissie en het voorzitterschap over het 
resultaat van de 3e zitting van het Intergouvernementeel onderhandelingscomité (INC3) betreffende 
kwik, die van 31 oktober tot en met 4 november 2011 plaatshad in Nairobi (18444/11). Tijdens de 
zitting werd bevestigd dat de voornaamste uitdagingen op dit gebied emissies in de atmosfeer en 
financiële steun aan ontwikkelingslanden ten behoeve van naleving zijn. 

Op EU-niveau is kwik onderworpen aan uitgebreide controlemaatregelen, in het kader van de in 
2005 aangenomen Strategie van de Gemeenschap voor kwik (5999/05), en de EU vraagt sedertdien 
om onderhandelingen over een wereldwijd juridisch bindend instrument voor kwik, onder auspiciën 
van het UNEP. De eerste doorbraak in de internationale onderhandelingen kwam er in februari 
2009, toen de VS zijn standpunt herzag en voorstander werd van een mondiaal juridisch bindend 
instrument voor kwik. De onderhandelingen zouden begin 2013 afgerond moeten zijn. 

Conferentie van de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling (Rio+20) 

De Raad heeft nota genomen van informatie van het voorzitterschap over het resultaat van de 
volgende voorbereidende bijeenkomsten voor de conferentie van de VN over duurzame 
ontwikkeling (Rio+20), die in juni 2012 zal worden gehouden in Rio de Janeiro: 

– de ministeriële conferentie over "Rio+20" (Warschau, 11 en 12 oktober 2011); 

– de regionale voorbereidende vergadering van de VN-ECE (Genève, 1 en 2 december 2011); 

– de tweede tussentijdse bijeenkomst (New York, 15 en 16 december 2011). 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st18/st18740.en11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st18/st18444.en11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/05/st05/st05999.nl05.pdf
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De conferentie van Rio zal vooral gaan over twee thema's: 

– een groene economie, gebaseerd op duurzame ontwikkeling en de bestrijding van armoede; 

– de institutionele randvoorwaarden voor duurzame ontwikkeling. 

Conferentie "Planning for biodiversity" 

De Raad is door het voorzitterschap geïnformeerd over het resultaat van de deskundigenconferentie 
"Planning for biodiversity", die van 7 tot en met 9 november 2011 plaatshad in Warschau 
(18513/11). 

Samenwerking tussen de landen van de EU en het Oostelijk Partnerschap op het gebied van 

het klimaatbeleid 

De Raad werd door het voorzitterschap geïnformeerd over het resultaat van de 
deskundigenworkshop over samenwerking tussen de landen van de EU en het Oostelijk 
Partnerschap op het gebied van het klimaatbeleid, die op 17 en 18 november 2011 plaatshad in 
Warschau (18630/11). 

Teelt van ggo's 

De Raad werd door het voorzitterschap geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot 
het voorstel voor een verordening tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de 
mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo's op hun grondgebied te beperken of te 
verbieden (12371/10). 

Het voorstel werd in juli 2010 aan de Raad gepresenteerd, zowel in de formatie "Landbouw" als 
"Milieu", en is sedertdien aan een grondige technische bespreking door de bevoegde 
Raadsinstanties onderworpen. Hoewel er vooruitgang is geboekt met dit dossier, kon nog geen 
overeenstemming over een compromistekst worden bereikt. 

Het Poolse voorzitterschap heeft een compromisvoorstel opgesteld waarin rekening is gehouden 
met de gevoerde besprekingen en met de schriftelijke opmerkingen van de delegaties na de laatste 
vergadering van de groep, zodat het aantredende Deense voorzitterschap over de technische basis 
beschikt om deze besprekingen voort te zetten. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st18/st18513.en11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st18/st18630.en11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/10/st12/st12371.nl10.pdf
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Verdrag inzake de duurzame ontwikkeling van de Karpaten 

De Raad werd door het voorzitterschap en de Commissie geïnformeerd over de stand van zaken met 
betrekking tot de toetreding van de EU tot het Raamverdrag inzake de bescherming en duurzame 
ontwikkeling van de Karpaten (18519/11). 

Tijdens de laatste conferentie van de partijen in Bratislava (25-27 mei 2011) is de Europese Unie 
verzocht om toe te treden tot het Karpatenverdrag, dat het basisinstrument vormt van de 
intergouvernementele samenwerking tussen zeven Karpatenlanden: Polen, Tsjechië, Slowakije, 
Hongarije, Oekraïne, Roemenië en Servië. 

Het voornaamste doel van het Karpatenverdrag is te streven naar een integraal beleid en de 
samenwerking tussen de partijen met het oog op de bescherming en duurzame ontwikkeling van de 
regio te versterken teneinde de levenskwaliteit te verbeteren, de plaatselijke economieën en 
gemeenschappen te versterken, en de natuurlijke waarden en het culturele erfgoed in stand te 
houden. 

Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 

De Raad heeft nota genomen van de presentatie door de Commissie van haar recente voorstel voor 
een verordening inzake de vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 
(18627/11). 

In het meerjarig financieel kader voor 2014-20201 stelt de Commissie voor, milieu- en 
klimaatskwesties tot integrerend onderdeel van alle belangrijke instrumenten en acties van de EU te 
maken en verklaart zij voornemens te zijn het aandeel van de begroting van de Unie dat betrekking 
heeft op klimaatactie door bijdragen van andere beleidsgebieden te verhogen tot ten minste 20 %.  

De Commissie merkt evenwel op dat de voornaamste financieringsinstrumenten van de Unie niet in 
alle specifieke milieu- en klimaatbehoeften voorzien en stelt daarom voor, het LIFE-programma dat 
momenteel wordt geregeld door de LIFE+-verordening2 te wijzigen en beter te doen aansluiten bij 
de doelstellingen van Europa 2020 zodat efficiënter kan worden gereageerd op de uitdagingen op 
milieugebied die de Unie wachten. In totaal zullen de kredieten voor het LIFE-programma 
toenemen van 2,1 tot 3,2 miljard euro. 

                                                 

1 Mededeling van de Commissie "Een begroting voor Europa 2020" (12475/11) 
2 PB L 149 van 9.6.2007. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st18/st18519.en11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st18/st18627.nl11.pdf
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De belangrijkste elementen van de nieuwe LIFE-verordening omvatten: 

– de creatie van twee subprogramma's in het kader van LIFE: een voor milieu (met een budget 
van 2,4 miljard euro) en een voor klimaatactie (waarvoor 800 miljoen euro wordt uitgetrokken). 

– bijzondere aandacht voor betere governance; 

– de creatie van "geïntegreerde projecten", die op grote schaal zullen worden uitgevoerd en erop 
gericht zijn de uitvoering van het milieu- en klimaatbeleid en de integratie ervan in andere 
beleidsgebieden te verbeteren; 

– een duidelijker definitie van de voor elk prioritair gebied gefinancierde activiteiten. 

Bewaking van en rapportage over de uitstoot van broeikasgassen 

De Raad heeft nota genomen van de presentatie door de Commissie van haar recente voorstel voor 
een verordening betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van 
broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het 
niveau van de Unie met betrekking tot klimaatverandering (17549/11), dat in de plaats komt van het 
huidige bewakingssysteem dat is opgezet bij Beschikking nr. 280/2004/EG1. 

Met het voorstel wordt beoogd de bewaking, rapportage en controle binnen de EU uit te breiden in 
het licht van de lering die is getrokken uit de toepassing van de huidige beschikking, rekening te 
houden met ontwikkelingen op zowel Unie- als internationaal niveau, en de ontwikkeling van nieuw 
beleid mogelijk te maken. Het bevat met name nieuwe bewakings- en rapportageverplichtingen die 
voortvloeien uit het klimaat- en energiepakket 2009 en de desbetreffende doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie, alsook verplichtingen die voortvloeien uit recente besluiten welke zijn 
aangenomen in het kader van het UNFCCC. 

Richtlijn brandstofkwaliteit 

De Raad werd door de Commissie geïnformeerd over de uitvoeringsmaatregelen betreffende een 
aantal bepalingen van de richtlijn brandstofkwaliteit2, op grond waarvan brandstofleveranciers de 
broeikasgasintensiteit gedurende de levenscyclus van brandstof voor wegvoertuigen met 6% moeten 
verminderen. De Commissie moet uitvoeringsmaatregelen vaststellen met betrekking tot, onder 
meer, de methode voor het berekenen van de broeikasgasintensiteit van fossiele brandstoffen 
(18459/11). 

De Commissie stelt voor alle koolstofintensieve onconventionele bronnen broeikasgaswaarden 
voor, en maakt daarbij duidelijk dat deze bronnen een grotere broeikasgaseffect hebben dan 
gemiddelde ruwe olie. Er worden in het bevoegde comité besprekingen gevoerd met 
vertegenwoordigers van de lidstaten. 

                                                 

1 PB L 49 van 19.2.2004. 
2 Richtlijn 2009/30/EG (PB L 140 van 5.6.2009). 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st17/st17549.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st18/st18459.en11.pdf
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Gefluoreerde broeikasgassen 

De Raad heeft nota genomen van het verslag van de Commissie over de uitvoering van Verordening 
(EG) nr. 842/20061 betreffende bepaalde gefluoreerde broeikasgassen ("F-gasverordening") 
(18472/11), die betrekking heeft op verscheidene gassen van dit type welke worden gebruikt in 
stationaire toepassingen, zoals koeling, klimaatregeling en brandblusapparaten. 

Na de aanneming van het verslag werd een openbare raadpleging over mogelijke opties voor de 
versterking van de huidige maatregelen ter vermindering van F-gasemissies geopend, die afloopt op 
19 december 2011. Voorts is in het werkprogramma van de Commissie voor 20122 voorzien in een 
voorstel tot herziening van de F-gasverordening. 

Plastic draagtassen 

De Raad heeft nota genomen van informatie die de Commissie op verzoek van de Italiaanse en 
Oostenrijkse delegatie heeft verstrekt over de resultaten van de door de Commissie gelanceerde 
openbare raadpleging over deze kwestie - die op 9 augustus is afgesloten -, alsook over de op EU-
niveau geplande maatregelen ter beperking van het gebruik van plastic tassen (18397/11). De 
Europese Commissie bestudeert momenteel de ingekomen bijdragen, die zullen worden 
meegenomen in een effectbeoordeling van mogelijke voorstellen van de Europese Commissie. 

In 2008 bedroeg het totale volume van in Europa geproduceerde plastic draagtassen 3,4 miljoen ton, 
hetgeen overeenstemt met het gewicht van meer dan 2 miljoen personenauto's. Het lichte gewicht 
en het kleine formaat van plastic tassen leiden ertoe dat zij dikwijls niet als afval verwerkt worden 
maar terechtkomen in het mariene milieu, waar het honderden jaren kan duren voordat zij volledig 
afgebroken zijn. 

Risicodelingsfaciliteit voor rampen 

De Raad heeft nota genomen van informatie van de Hongaarse delegatie over verdere stappen met 
het oog op de oprichting van een gemeenschappelijke Europese risicodelingsfaciliteit voor 
industriële rampen die moet worden gefinancierd door middel van een op Europees niveau 
geharmoniseerde verplichte milieuverzekeringspremie (18596/11). 

In oktober 2010 heeft een groot industrieel ongeval in het westen van Hongarije, los van de 
immense menselijke tragedie, de belastingbetalers ongeveer 115 miljoen euro gekost aan 
hulpverlening en herstel. Het bedrijf kon nog geen fractie van die kosten opbrengen en zonder 
interventie van de regering stevent het op een faillissement af, waardoor duizenden banen verloren 
dreigen te gaan en enorme verplichtingen inzake milieuschade ontstaan. 

                                                 

1 PB L 161 van 14.6.2006. 
2 COM(2011) 777 definitief. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st18/st18472.en11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st18/st18397.en11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st18/st18596.en11.pdf
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Conferentie "De nexus water, energie en voedselzekerheid" 

De Raad werd door de Duitse delegatie geïnformeerd over de bevindingen van de conferentie "De 
nexus water, energie en voedselzekerheid - oplossing voor een groene economie", die van 16 tot en 
met 18 november 2011 plaatshad in Bonn (18659/11). 

Doel van deze conferentie was te beklemtonen dat een beter begrip van de verbanden tussen en de 
onderlinge afhankelijkheid van water, energie en voedsel noodzakelijk is om conflicterend gebruik 
aan te pakken en aldus beter te kunnen voorzien in de behoeften van een groeiende 
wereldbevolking. 

Emissiehandel in de luchtvaartsector 

De Commissie heeft de ministers geïnformeerd over hoe het staat met de toepassing van de EU-
regeling voor de emissiehandel (ETS) op de luchtvaart, die van start moet gaan op 1 januari 2012, 
en de betrekkingen met niet-EU-landen die tegen de opneming van de internationale luchtvaart in 
de EU-ETS zijn. De Commissie zal haar lopende bilaterale besprekingen met die landen 
voortzetten, en zal tevens in de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) aandringen op 
vooruitgang richting een globale oplossing voor deze kwestie. 

De ETS-richtlijn1 is het essentiële instrument voor het verlagen van de emissies van energie-
intensieve industrieën en om bij te dragen tot het gebruik van de noodzakelijke koolstofarme 
technologieën.  De ETS-regeling van de EU vormt het juridisch kader voor de onafhankelijke (i.e. 
los van de ontwikkelingen bij de internationale klimaatonderhandelingen) toezeggingen van de EU 
om haar emissies tegen 2020  te verminderen met 20% ten opzichte van 1990. 

VN-Verdrag ter bestrijding van woestijnvorming  

De Raad is door het voorzitterschap en de Commissie geïnformeerd over het resultaat van de 10e 
zitting van de Conferentie van de Partijen bij het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding 
van woestijnvorming, die van 10 tot en met 21 oktober 2011 plaatshad in Changwon (Republiek 
Korea) (18735/11). 

Woestijnvorming is een belangrijk economisch, maatschappelijk en ecologisch probleem voor veel 
landen in alle regio's van de wereld. Het Verdrag ter bestrijding van woestijnvorming is in 1996 in 
werking getreden. Momenteel zijn 194 landen partij bij dat verdrag. 

                                                 

1 Richtlijn 2003/87/EG (PB L 275 van 25.10.2003). 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st18/st18659.en11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st18/st18735.en11.pdf


 19.XII.2011 

 
18786/11 19 

 NL 

Verdrag van Bazel 

De Raad is door het voorzitterschap en de Commissie geïnformeerd over het resultaat van de 10e 
conferentie van de partijen bij het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de 
grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, die van 
17 tot en met 21 oktober 2011 plaatshad in Cartagena (Colombia) (18501/11). 

De EU is partij bij het Verdrag van Bazel1 - dat in 1992 in werking is getreden en thans 175 partijen 
bindt - en bij de wijziging van dat verdrag waarbij de uitvoer van gevaarlijke stoffen met het oog op 
definitieve verwijdering en recycling van een aantal ontwikkelde (veelal OESO-) landen naar 
ontwikkelingslanden wordt verboden (de zogenoemde "wijziging betreffende het verbod"). De 
bepalingen van het Verdrag van Bazel en de wijziging betreffende het verbod zijn in EU-recht 
omgezet bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen2. 

REACH-systeem voor chemische stoffen 

– Zeer zorgwekkende stoffen 

De Raad heeft nota genomen van informatie van de Commissie over de huidige status van de 
kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen, ingevolge de aankondiging door vicevoorzitter 
Tajani en Commissielid Potočnik dat 136 zeer zorgwekkende stoffen voor eind 2012, en alle 
relevante momenteel bekende zeer zorgwekkende stoffen voor eind 2020, op de kandidaatslijst 
zullen worden opgenomen (18488/11). 

Met de REACH-verordening3 wordt beoogd een hoog niveau van bescherming voor mens en milieu 
te bieden, en tevens concurrentievermogen en innovatie te versterken. REACH voorziet in het 
identificeren van zeer zorgwekkende stoffen en het opstellen van de zogenoemde kandidaatslijst 
voor de uiteindelijke opneming op de autorisatielijst. De stoffen worden geïdentificeerd op basis 
van voorstellen van de lidstaten of van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) 
namens de Commissie. 

– Herziening van het systeem in het licht van het concurrentievermogen van de EU 

De Raad heeft eveneens nota genomen van de bezorgdheid van de Tsjechische en de Slowaakse 
delegatie met betrekking tot het effect van het REACH-systeem op het concurrentievermogen van 
de Europese chemische industrie, in de context van het algemene verslag dat de Commissie volgend 
jaar zal presenteren betreffende de met de toepassing van de verordening opgedane ervaring en de 
evaluatie waarin wordt bezien of het toepassingsgebied van de verordening al dan niet moet worden 
gewijzigd om overlappingen met andere toepasselijke communautaire bepalingen te vermijden 
(18487/11). 

                                                 

1 PB L 39 van 16.2.1993. 
2 OJ L 190, 12.7.2006. 
3 Verordening (EG) nr. 1907/2006. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st18/st18501.en11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st18/st18488.en11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st18/st18487.en11.pdf
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2006&serie=L&textfield2=190&Submit=Search&ihmlang=en
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Jaarlijkse groeianalyse 

De Raad heeft nota genomen van mondelinge informatie van de Commissie over de jaarlijkse 
groeianalyse voor 2012 (17229/11 + ADD 1-4), die op 23 november 2011 werd gepubliceerd en 
waarmee het Europees semester van economische governance voor 2012 werd ingeleid. Deze 
analyse vormt de basis voor een gemeenschappelijk standpunt over de in de komende twaalf 
maanden prioritair te verwezenlijken acties op nationaal en EU-niveau die moeten worden vertaald 
in nationaal economisch en budgettair beleid, rekening houdend met de landspecifieke 
aanbevelingen van de EU en in voorkomend geval met de in het kader van het Euro Plus-pact 
aangegane verplichtingen. 

In de landenanalyses die de Commissie in juni aan de Europese Raad zal presenteren, zal zij een 
gedetailleerde beoordeling geven van de uitvoering door de lidstaten van de landspecifieke 
aanbevelingen en de verplichtingen van het Euro Plus pact. 

Milieubijeenkomst van de Visegrad-landen 

De Raad heeft nota genomen van informatie van de Tsjechische minister over de bijeenkomst van 
de ministers van Milieubeheer van de Visegrad-landen, samen met Bulgarije en Roemenië, die op 7 
en 8 november 2011 plaatshad in Zbiroh (18576/11). 

Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in 

Europa  

De Raad werd door het voorzitterschap en de Commissie geïnformeerd over de 31e vergadering van 
de Permanente Commissie van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun 
natuurlijk leefmilieu in Europa (Verdrag van Bern), die van 29 november tot en met 2 december 
2011 plaatshad in Straatsburg (18739/11). 

Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap 

Het aantredende Deense voorzitterschap heeft de Raad zijn werkprogramma voor het komende 
halfjaar gepresenteerd, dat de verdere behandeling van openstaande dossiers zoals ggo's, het 
zwavelgehalte van brandstoffen, de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen en de 
"Seveso"-richtlijn omvat. Het verwacht onder meer voort te kunnen werken aan het zevende MAP, 
de groene economie en biodiversiteit. Ook zal het actief deelnemen aan toekomstige internationale 
klimaatonderhandelingen.  

 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st17/st17229.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st18/st18576.en11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st18/st18739.en11.pdf
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN 

ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN 

Schorsing van douanerechten en belastingvrijstellingen en -verminderingen - Canarische 

Eilanden 

De Raad heeft een verordening aangenomen waarbij de schorsing van douanerechten op de invoer 
van bepaalde industrieproducten in de Canarische Eilanden met nog eens tien jaar wordt verlengd, 
tot en met 31 december 2021 (17977/11). De verordening breidt ook de schorsing van de 
douanerechten uit tot een aantal extra producten. De maatregel houdt rekening met de afgelegen 
ligging van de Canarische Eilanden, die de marktdeelnemers op economisch en commercieel gebied 
ernstig benadeelt, hetgeen weer ongunstige gevolgen heeft voor de demografische, sociale en 
economische ontwikkeling en de werkgelegenheid. 

De Raad heeft eveneens besloten Spanje te machtigen om nog twee jaar extra, namelijk tot en met 
31 december 2013, bepaalde producten die lokaal worden geproduceerd op de Canarische 
eilanden,vrij te stellen van de zogenaamde AIEM-belasting, dan wel deze belasting te verminderen 
(17993/11). Een en ander is bedoeld om de nadelen van de Canarische Eilanden enigszins te 
compenseren, met name het feit dat lokaal geproduceerde goederen door de hoge productiekosten 
minder concurrerend zijn dan goederen die elders worden geproduceerd, zelfs vermeerderd met de 
transportkosten. 

Verlaagd accijnstarief voor in de Franse overzeese departementen vervaardigde rum 

De Raad heeft besloten de quota voor in de Franse overzeese departementen vervaardigde 
traditionele rum, waarop een verlaagd accijnstarief kan worden toegepast, te verhogen van 
108 000 hectoliter tot 120 000 hectoliter (17995/11). Hij heeft tevens de periode van toepassing van 
de regeling van het verlaagd accijnstarief met een jaar verlengd, tot en met 31 december 2013. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st17/st17977.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st17/st17993.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st17/st17995.nl11.pdf
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Btw-behandeling van financiële diensten 

De Raad heeft nota genomen van een voortgangsverslag van het voorzitterschap over de bespreking 
van voorstellen betreffende de btw-behandeling van verzekerings- en financiële diensten 
(18650/11). 

Het richtlijnvoorstel en het verordeningsvoorstel strekken tot verduidelijking van de bepalingen van 
Richtlijn 2006/112/EG1 met betrekking tot financiële diensten die vrijgesteld zijn van de btw. 

Zij beogen de rechtszekerheid voor de marktdeelnemers en de nationale belastingdiensten te 
vergroten, de administratieve lasten te verminderen en het effect van verborgen btw op de kosten 
van aanbieders van diensten te beperken. 

De bestaande bepalingen zijn in de jaren '70 opgesteld en zijn door de lidstaten verschillend 
geïnterpreteerd, waardoor concurrentieverstoringen zijn ontstaan. De btw-vrijstelling voor 
financiële diensten brengt hoge nalevingskosten mee, en de ongelijke toepassing ervan heeft geleid 
tot een toenemend aantal rechtszaken, vooral met betrekking tot nieuwe soorten diensten. 

De voorstellen dateren van 2007. In november 2010 heeft de Raad richtsnoeren voor de bespreking 
van het dossier goedgekeurd. Onder het Poolse voorzitterschap (juli-december 2011) heeft de groep 
zich vooral over definities van vrijgestelde financiële diensten gebogen.  Het verslag biedt een 
overzicht van de vorderingen die in die tijd zijn gemaakt en beoordeelt de vooruitzichten voor een 
algemeen compromis over het dossier. 

Gedragscode (belastingregeling ondernemingen) - Conclusies van de Raad 

De Raad heeft conclusies aangenomen over de gedragscode (belastingregeling ondernemingen).  

Voor meer informatie, zie 18398/11. 

ALGEMENE ZAKEN 

Geïntegreerd maritiem beleid - Conclusies van de Raad 

De Raad heeft de conclusies in document 18279/11 aangenomen. 

                                                 

1 Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de 
toegevoegde waarde 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st18/st18650.nl11.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/127045.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st18/st18279.nl11.pdf
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BUITENLANDSE ZAKEN 

Beperkende maatregelen - Birma/Myanmar 

De Raad heeft de informatie geactualiseerd betreffende een entiteit waarvoor beperkende 
maatregelen gelden in verband met de mensenrechtensituatie in Birma/Myanmar. De Raad 
evalueert de beperkende maatregelen voortdurend. 

Beperkende maatregelen - Democratische Volksrepubliek Korea 

De Raad heeft de beperkende maatregelen getoetst die zijn ingegeven door de bezorgdheid over het 
beleid van de Democratische Volksrepubliek Korea met betrekking tot zijn programma's op het 
gebied van kernenergie, ballistische raketten of andere massavernietigingswapens. Hij heeft de lijst 
gewijzigd van personen en entiteiten waarvoor beperkende maatregelen gelden. 

De Raad heeft tevens aan de lijst van personen voor wie een bevriezing van tegoeden en een 
reisverbod naar de EU geldt, twee personen toegevoegd die verantwoordelijk zijn voor dat beleid en 
één persoon die over de financiering van die programma's gaat. Ook worden de tegoeden bevroren 
van acht extra entiteiten die bij de genoemde programma's betrokken zijn en van vier extra 
entiteiten die zich met de financiering ervan bezighouden zijn. 

GEMEENSCHAPPELIJK VEILIGHEIDS- EN DEFENSIEBELEID 

Gemeenschappelijke kosten van militaire operaties 

De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan een herzien mechanisme voor de financiering van 
gemeenschappelijke kosten van militaire operaties van de EU (Athena-mechanisme). 

Deelname van Nieuw-Zeeland aan crisisbeheersingsoperaties van de EU 

Namens de Unie heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan een overeenkomst tot vaststelling van 
een kader voor de deelname van Nieuw-Zeeland aan crisisbeheersingsoperaties van de EU en heeft 
hij machtiging tot de ondertekening ervan verleend. 
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JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN 

Overname-/visumversoepelingsovereenkomsten met Armenië en Azerbeidzjan 

De Raad heeft een besluit aangenomen waarbij de Commissie wordt gemachtigd onderhandelingen 
te openen met het oog op overname- en visumversoepelingsovereenkomsten met Armenië en 
Azerbeidzjan. 

Zodra de Commissie van oordeel is dat de onderhandelingen met de twee landen afgerond zijn, zal 
de Raad met gekwalificeerde meerderheid besluiten moeten aannemen betreffende de 
ondertekening en de sluiting van de overeenkomsten en zal het Europees Parlement zijn 
goedkeuring moeten geven. 

MILIEU 

Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand 

De Raad heeft een besluit aangenomen tot machtiging van de Commissie om namens de Europese 
Unie deel te nemen aan de onderhandelingen over de herziening van het Protocol bij het Verdrag 
van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand inzake 
vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau (Protocol van Göteborg). 

Internationale Walvisvaartcommissie 

De Raad heeft een besluit aangenomen tot vaststelling van het namens de Europese Unie op de 
volgende drie vergaderingen van de Internationale Walvisvaartcommissie in te nemen standpunt 
over voorstellen voor wijzigingen van het Internationaal Verdrag tot regeling van de walvisvangst 
en het reglement daarvan. 

De Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) is de internationale organisatie die bevoegd is op 
het gebied van de instandhouding en het beheer van walvisbestanden op mondiaal niveau. Alleen 
regeringen kunnen lid worden van de IWC. Momenteel zijn vijfentwintig lidstaten van de Europese 
Unie partij bij de IWC. De Europese Unie heeft de status van waarnemer in de IWC en wordt 
vertegenwoordigd door de Commissie. 
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INTERNE MARKT 

Meststoffen - Technische bijwerking 

De Raad heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de aanneming door de Commissie van een 
verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2003/2003 inzake meststoffen met het oog op 
de aanpassing van de bijlagen I en IV daarbij aan de technische vooruitgang. 

De ontwerp-verordening is onderworpen aan de regelgevingsprocedure met toetsing. Nu de Raad 
zijn goedkeuring heeft gegeven, kan de Commissie, behoudens bezwaar van het Europees 
Parlement, het besluit aannemen. 

INTELLECTUELE EIGENDOM 

Omroeporganisaties - Overeenkomst van de Raad van Europa 

De Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, 
hebben de Commissie en het voorzitterschap van de EU gemachtigd om deel te nemen aan 
onderhandelingen over een Overeenkomst van de Raad van Europa over de bescherming van de 
rechten van omroeporganisaties. 

HANDELSPOLITIEK 

Schorsing van douanerechten en opening van tariefcontingenten* 

De Raad heeft een verordening aangenomen houdende schorsing van de autonome rechten van het 
gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw-, visserij- en industrieproducten 
(18131/11 + 18324/11+ ADD 1). De Raad heeft eveneens een verordening aangenomen betreffende 
de opening van autonome tariefcontingenten van de EU voor bepaalde landbouw- en 
industrieproducten (18122/11). Met beide verordeningen wordt beoogd een voldoende en 
ononderbroken aanvoer te waarborgen van bepaalde goederen die in de EU in ontoereikende 
hoeveelheden worden geproduceerd, en verstoringen van de markt voor bepaalde landbouw- en 
industrieproducten te voorkomen. 

Antidumping - Trichloorisocyanuurzuur - China 

De Raad heeft een verordening aangenomen tot instelling van een definitief antidumpingrecht op 
trichloorisocyanuurzuur van oorsprong uit de Volksrepubliek China naar aanleiding van een nieuw 
onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond van Verordening (EG) 
nr.1225/2009 (17739/11). 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st18/st18131.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st18/st18324.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st18/st18324-ad01.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st18/st18122.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st17/st17739.nl11.pdf
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VOLKSGEZONDHEID 

Herziening van de lijst van waarschuwingen tegen tabaksproducten 

De Raad heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de aanneming van een richtlijn van de 
Commissie tot wijziging van Richtlijn 2001/37/EG inzake de productie, de presentatie en de 
verkoop van tabaksproducten (16944/11). De ontwerp-wijzigingsrichtlijn voorziet in een herziening 
van de lijst van aanvullende waarschuwingen die sinds september 2003 op alle voor roken bestemde 
tabaksproducten en sinds september 2004 op verpakkingen van andere tabaksproducten moeten 
worden aangebracht. De beschikbare informatie duidt erop dat de aanvullende waarschuwingen in 
de loop van de tijd minder doeltreffend zijn geworden omdat het nieuwheidseffect van de 
waarschuwingen is uitgewerkt. De lidstaten hebben twee jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in 
nationaal recht.  

Voor de richtlijn van de Commissie geldt de zogeheten regelgevingsprocedure met toetsing. Dit 
betekent dat de Commissie, nu de Raad zijn fiat heeft gegeven, behoudens bezwaar van het 
Europees Parlement de richtlijn kan aannemen. 

ONDERZOEK 

Overeenkomst tussen de EU en Algerije inzake wetenschappelijke en technologische 

samenwerking 

De Raad heeft machtiging verleend voor de ondertekening en voorlopige toepassing van een 
overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking met Algerije (17318/11). 

Euratom-programma voor kernonderzoek voor 2012 en 2013 

De Raad heeft het kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) 
voor onderzoek inzake kernenergie met twee jaar verlengd (17503/11 + COR1). 

Het Euratom-programma, dat eind 2011 verstrijkt, is verlengd, zodat het in 2013 afloopgelijktijdig 
met de huidige financiële cyclus van de EU. Euratom-programma's zijn bij het Euratom-Verdrag 
beperkt tot vijf jaar, terwijl het zevende kaderprogramma voor onderzoek een looptijd van zeven 
jaar heeft en eind 2013 verstrijkt. 

Het kaderprogramma omvat twee typen activiteiten: eigen werkzaamheden en werkzaamheden 
onder contract. 

Voor nadere informatie, zie persmededeling: 18807/11. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st16/st16944.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st17/st17318.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st17/st17503.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st17/st17503-co01.nl11.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/127049.pdf
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INSTITUTIONELE ZAKEN 

Reglement van orde van de Raad - Stemmenweging 

De Raad heeft zijn reglement van orde gewijzigd door de tabel met de cijfers betreffende de totale 
bevolkingsomvang van elke lidstaat, die gehanteerd worden voor de vaststelling van besluiten door 
de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, voor 2012 te actualiseren (17116/11). 

In het reglement van orde van de Raad is bepaald dat bij de aanneming van een besluit door de 
Raad met gekwalificeerde meerderheid, indien een lid van de Raad daarom verzoekt, wordt 
nagegaan of de lidstaten die de gekwalificeerde meerderheid vormen, ten minste 62% van de totale 
bevolking van de Unie vertegenwoordigen. 

Derhalve worden de bevolkingscijfers van de EU jaarlijks geactualiseerd overeenkomstig de 
gegevens die verstrekt worden door Eurostat (het bureau voor de statistiek van de EU). 

De gekwalificeerde meerderheid van stemmen in de Raad is vastgesteld op 255 stemmen op een 
totaal van 345 en een meerderheid van de 27 lidstaten. 

Aanpassing van de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Unie 

De Raad heeft besloten de door de Commissie voorgestelde ontwerp-verordening houdende 
aanpassing van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden 
van de Europese Unie voor 2011 (18646/11 REV 2) niet aan te nemen. Ook heeft hij besloten bij het 
Hof van Justitie beroep in te stellen vanwege het standpunt dat de Commissie inneemt omtrent het 
bestaan van een ernstige en plotselinge verslechtering van de sociaal-economische toestand, en haar 
weigering om met een voorstel te komen voor de toepassing van de uitzonderingsclausule voorzien 
in artikel 10 van Bijlage XI bij het Statuut. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st17/st17116.nl11.pdf
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BENOEMINGEN 

Economisch en Sociaal Comité 

De Raad heeft de heer Jörg FREIHERR FRANK VON FÜRSTENWERTH (Duitsland) tot lid van 
het Europees Economisch en Sociaal Comité benoemd voor de resterende duur van de 
ambtstermijn, te weten tot en met 20 september 2015 (17952/11). 

Comité van de Regio's 

De Raad heeft de heer Søren Pape POULSEN (Denemarken) tot lid van het Comité van de Regio's 
benoemd voor de verdere duur van de ambtstermijn, te weten tot en met 25 januari 2015 
(18316/11). 

Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding 

De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan de lijst van de volgende vijf kandidaat-leden van het 
Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF): de heer Herbert 
BÖSCH, de heer Johan DENOLF, mevrouw Catherine PIGNON, mevrouw Rita SCHEMBRI en de 
heer Christiaan Timmermans. Hun ambtstermijn bedraagt drie jaar en kan eenmaal worden 
verlengd. 

VIA DE SCHRIFTELIJKE PROCEDURE AANGENOMEN BESLUIT 

Portugal - Evaluatie van het economisch aanpassingsprogramma 

De Raad heeft op 14 december een besluit aangenomen tot wijziging van de voorwaarden welke 
verbonden zijn aan de financiële bijstand die in het kader van het Europees financieel 
stabilisatiemechanisme (EFSM) aan Portugal wordt verleend. 

Het besluit wijzigt besluit 2011/344/EU wat de economische beleidsvoorwaarden betreft, rekening 
houdend met de herziene economische vooruitzichten, teneinde een soepele uitvoering van het 
economisch aanpassingsprogramma van Portugal te garanderen. 

In mei 2011 hechtten de ministers hun goedkeuring aan financiële bijstand ten belope van 
EUR 78 miljard, waarvan EUR 26 miljard in de vorm van EFSM-bijstand.  

 

 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st17/st17952.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st18/st18316.nl11.pdf

