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Voornaamste resultaten van de Raadszitting

Het voorzitterschap gaf in een openbare zitting een toelichting op zijn werkprogramma op het
gebied van landbouw en visserij voor de komende zes maanden.
Met betrekking tot landbouw hebben de ministers van gedachten gewisseld over het voorstel voor
een verordening betreffende een integrale gemeenschappelijke marktordening in het kader van de
GLB-hervorming.
Tot slot werd de Raad geïnformeerd over een EU-strategie voor de bescherming en het welzijn van
dieren en over de uitbraak van het Schmallenbergvirus.
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DEELNEMERS
De regeringen van de lidstaten en de Europese Commissie waren als volgt vertegenwoordigd:
België:
mevrouw Sabine LARUELLE
de heer Carlo DI ANTONIO

minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en
Landbouw
minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke
Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed

Bulgarije:
de heer Tzvetan DIMITROV

viceminister van Landbouw en Voedselvoorziening

Tsjechië:
de heer Martin HLAVÁČEK

viceminister van Landbouw

Denemarken:
mevrouw Mette GJERSKOV
mevrouw Hanne LAUGER
Duitsland:
de heer Robert KLOOS
Estland:
de heer Helir-Valdor SEEDER
Ierland:
de heer Simon COVENEY

minister van Voedselvoorziening, Landbouw en Visserij
kabinetschef, ministerie van Voedselvoorziening,
Landbouw en Visserij
staatssecretaris, ministerie van Voedselvoorziening,
Landbouw en Consumentenbescherming
minister van Landbouw
minister van Landbouw, Voedselvoorziening en Mariene
Zaken

Griekenland:
mevrouw Georgia BAZOTI-MITSONI

secretaris-generaal voor Voedsel en Landbouw

Spanje:
de heer Miguel ARIAS CAÑETE

minister van Landbouw, Voedselvoorziening en Milieu

Frankrijk:
de heer Philippe LEGLISE-COSTA

plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Italië:
de heer Mario CATANIA

minister van Landbouw, Voedsel en Bosbouw

Cyprus:
de heer Sofoclis ALETRARIS

minister van Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en
Milieubeheer

Letland:
mevrouw Laimdota STRAUJUMA

minister 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:
M. Zsolt V. NÈMETH

staatssecretaris, ministerie van Buitenlandse Zaken

Malta:
de heer Patrick MIFSUD

plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Nederland:
de heer Henk BLEKER
de heer Derk OLDENBURG

minister van Landbouw en Buitenlandse Handel
plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Oostenrijk:
de heer Nikolaus BERLAKOVICH
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Polen:
de heer Marek SAWICKI
Portugal:
mevrouw Assunção CRISTAS
de heer José DIOGO ALBUQUERQUE
Roemenië:
de heer Cristian BADESCU
de heer Achim IRIMESCU
Slovenië:
mevrouw Tanja STRNIŠA
Slowakije:
de heer Gabriel CSICSAI
Finland:
de heer Risto ARTJOKI
Zweden:
de heer Eskil ERLANDSSON
Verenigd Koninkrijk:
de heer Jim PAICE

Commissie:
de heer John DALLI
de heer Dacian CIOLOȘ

minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling
minister van Landbouw, Maritieme Zaken, Milieubeheer
en Ruimtelijke Ordening
staatssecretaris voor Landbouw
plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger
minister-raad, permanente vertegenwoordiging van
Roemenië
staatssecretaris, ministerie van Land- en Bosbouw en
Voedselvoorziening
staatssecretaris, ministerie van Landbouw en
Plattelandsontwikkeling
staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van
Landbouw
minister van Plattelandszaken
onderminister van Milieubeheer, Voedselvoorziening en
Plattelandszaken

lid
lid

De regering van de toetredende staat was als volgt vertegenwoordigd:
Kroatië:
mevrouw Snježana ŠPANJOL
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BESPROKEN PUNTEN
Werkprogramma van het voorzitterschap
Het voorzitterschap heeft in openbare zitting een toelichting gegeven op zijn werkprogramma op
het gebied van landbouw en visserij (5196/12).
Volgens het Deense voorzitterschap dient de EU de overgang naar een groene economie te
bevorderen en meer nadruk te leggen op duurzaamheid. Een landbouwsector die milieu-, natuur- en
klimaatvriendelijke methoden hanteert, kan hiertoe bijdragen. Tevens dienen maatregelen te worden
genomen voor een duurzame hervorming van het visserijbeleid van de EU.
De prioriteiten van het landbouwbeleid zijn onder meer:
–

het hervormingspakket voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), dat voorziet
in:
–

het in kaart brengen van de sleutelelementen van een compromis betreffende de vier
voornaamste verordeningen (rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkeling,
integrale gemeenschappelijke marktordening (GMO) en financiering van het GLB);

–

het organiseren van gerichte debatten over thematische vraagstukken zoals innovatie,
"vergroening" en vereenvoudiging;

–

het nastreven van een akkoord met het Europees Parlement over de voorstellen
betreffende overgangsmaatregelen voor de rechtstreekse betalingen, en de
wijnsector.

–

de aanpassing van de landbouwwetgeving aan het Verdrag van Lissabon, waarover het
voorzitterschap overeenstemming met het Europees Parlement hoopt te bereiken;

–

een presentatie en een oriënterend debat over de wijziging van de financiering van het
GLB vanuit het oogpunt van transparantie en een mededeling van de Commissie over de
bevordering van de afzet van landbouwproducten;

–

onderzoek en innovatie in de landbouwsector (conferentie van de Commissie op
7 maart 2012).
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De prioriteiten van het visserijbeleid betreffen vooral:
–

de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) door:
–

het voortzetten en afsluiten van de besprekingen over bepaalde onderdelen van het
pakket voor de hervorming van GVB (nieuwe basisverordening, nieuwe
gemeenschappelijke marktordening en nieuw Europees Fonds voor Maritieme zaken
en Visserij 2014-2020);

–

het streven naar het beperken van ongewenste bijvangsten en daadwerkelijk een
einde te maken aan de teruggooi van bijvangsten;

–

het bevorderen van de duurzaamheid van de externe dimensie van het GVB;

–

het tot een goed einde brengen van de voorstellen voor de verlenging van diverse bilaterale
protocollen bij partnerschapsovereenkomsten op visserijgebied;

–

andere belangrijke voorstellen:
–

de bĳzondere voorwaarden voor de toegang tot diepzeebestanden;

–

het debat over de jaarlijkse mededeling van de Commissie over de vangstmogelijkheden (2013).

Wat betreft levensmiddelen en fytosanitaire aangelegenheden is het voorzitterschap voornemens te
werken aan:
–

het garanderen en verbeteren van de bestaande hoge voedselveiligheidsnormen en het
verstrekken van adequate voedselinformatie aan consumenten door:
–

het bereiken van overeenstemming met het Europees Parlement over het voorstel
inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen en voeding voor
medisch gebruik;

–

de biologische productie en het vertrouwen in biologische producten tot prioriteit te
verheffen;

–

het bespreken van het pakket met de Commissie over voedselkwaliteit teneinde
overeenstemming met het Europees Parlement te bereiken;
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–

aandacht voor antimicrobiële resistentie en het gebruik van antimicrobiële stoffen in de
mens- en diergeneeskunde (conferentie van het voorzitterschap op 14 en 15 maart 2012 in
Kopenhagen);

–

het moderniseren van de officiële vleesinspectie teneinde te komen tot een aanpak die op
een risicobeoordeling gebaseerd is (conferentie van het voorzitterschap op 2 en
3 februari 2012 in Kopenhagen);

–

diergezondheid en -welzijn tot een prioriteit te verheffen door:
–

het bespreken van de EU-strategie voor dierenwelzijn (conferentie van het
voorzitterschap en de Commissie op 29 februari en 1 maart 2012 in Brussel);

–

het streven naar een consensus over de conclusies van de Raad over de bescherming
van dieren tijdens het vervoer.
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GLB-hervorming - integrale gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten
De ministers hebben van gedachten gewisseld over het voorstel voor een verordening tot
vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten ("IntegraleGMO-verordening") in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) (15397/11;
5240/12).
Het debat was gestructureerd rond een vragenlijst van het voorzitterschap en had betrekking op
uitzonderlijke maatregelen bij marktcrises en op de voorgestelde maatregelen om het concurrentievermogen en het functioneren van de voedselvoorzieningsketen te verbeteren, in het bijzonder door
het versterken van de producentenorganisaties.
Wat de maatregelen betreft om snel te kunnen reageren op een crisis op de landbouwmarkt, waren
de meeste lidstaten van mening dat de voorstellen in de goede richting gaan. Hoewel sommige
delegaties ingenomen waren met het aanleggen van een bijzondere crisisreserve om te kunnen
reageren op ernstige verstoringen in alle landbouwsectoren, wezen andere erop dat het beroep
daarop beperkt moet zijn tot duidelijk omschreven, uitzonderlijke gevallen. Voorts hadden sommige
lidstaten vragen bij de financiering van deze crisisreserve.
Met betrekking tot het versterken van de producentenorganisaties en de toekomstige rol van
brancheorganisaties steunden vele delegaties de Commissievoorstellen. Zij waren van oordeel dat
de onderhandelingspositie in de voedselketen daardoor evenwichtiger zal worden. Een aantal
delegaties onderstreepte echter dat de nieuwe voorschriften betreffende producentenorganisaties
facultatief moeten zijn teneinde aanpassing aan de verschillende nationale situaties mogelijk te
maken. Sommige lidstaten benadrukten dat dit de concurrentie niet mag verstoren.
Vele delegaties verklaarden dat de afschaffing van de suikerquota, die in 2015 zou moeten
plaatsvinden, moet worden uitgesteld om de sector in staat te stellen zich beter aan te passen. Wat
de aanplantingsrechten voor wijngaarden betreft, die sommigen na 2018 gehandhaafd willen zien,
heeft de Commissie aangekondigd dat een groep op hoog niveau zal worden opgericht om de
nodige maatregelen voor de wijnsector te bespreken. Deze groep zou vóór het einde van dit jaar met
aanbevelingen moeten komen.
In 2008 is de "Integrale-GMO-verordening" in de plaats gekomen van de 21 bestaande GMO's voor
verschillende landbouwproducten. Deze verordening was een belangrijke stap in het proces van
rationalisering en vereenvoudiging van het GLB, doordat alle marktmaatregelen in één tekst werden
gebundeld. In het kader van de "check-up" van het GLB van 2009 heeft de Raad verdere
aanpassingen aangebracht om een optimaal effect van de maatregelen inzake marktbeheer te
bewerkstelligen.
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Het voorstel betreffende een nieuwe integrale GMO maakt deel uit van het hervormingspakket voor
het GLB dat de Commissie in de zitting van de Raad Landbouw in oktober 2011 heeft voorgesteld.
Bij die gelegenheid heeft de Raad een openbaar debat over het gehele pakket gehouden.
Net zoals de voorstellen inzake rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkeling en financiering
van het GLB, moet het voorstel inzake een integrale GMO door de Raad en het Europees Parlement
gezamenlijk worden aangenomen (gewone wetgevingsprocedure).
Wat de GLB-hervorming betreft, heeft de Raad in november van vorig jaar al een eerste reeks
oriënterende debatten gehouden over rechtstreekse betalingen en in december over plattelandsontwikkeling. Het debat over de integrale GMO was het laatste van de reeks.
Het Deense voorzitterschap is voornemens in de komende maanden een nieuwe reeks oriënterende
debatten te organiseren die meer gericht zullen zijn op specifieke vraagstukken. Het eerste debat
van dit type zal worden georganiseerd in maart en zal betrekking hebben op rechtstreekse
betalingen en de vereenvoudiging van het GLB. Later zouden ook nog andere onderwerpen moeten
worden besproken zoals de "vergroening" van het GLB, het begrip "actieve landbouwer" en
innovatie.
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DIVERSEN
EU-strategie voor dierenwelzijn
De Raad werd door de Commissie ingelicht over de EU-strategie voor de bescherming en het
welzijn van dieren 2012-2015 (5398/12).
Diverse lidstaten toonden zich 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
wezen er evenwel op 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, met name door het mogelijk te maken om een nieuw allesomvattend wetgevingskader
voor dierenwelzijn tot stand te brengen en door het versterken van bestaande maatregelen.
De verschillen tussen de landbouwsystemen, de klimaatomstandigheden en de landsituatie in de
verschillende lidstaten hebben aanzienlijke problemen opgeleverd bij het bereiken van
overeenstemming over eenvormige regels en nog meer problemen bij het garanderen van een juiste
toepassing. Dit heeft tot gevolg dat er inzake dierenwelzijn geen gelijk speelveld bestaat.
Er blijven problemen bestaan, zoals de gebrekkige handhaving van de EU-wetgeving op nationaal
niveau en het ontbreken van voldoende prikkels om de voorschriften inzake dierenwelzijn na te
leven. Tevens blijken vele betrokken partijen te beschikken over onvoldoende kennis over en
opleiding inzake dierenwelzijn en bestaat er voor sommige categorieën dieren geen specifieke EUwetgeving ter zake.
Voor het aanpakken van deze problemen, wordt in de strategie een tweeledige aanpak voorgesteld:
–

de totstandbrenging van een alomvattend wetgevingskader voor dierenwelzijn,
waarin het accent ligt op resultaten in termen van welzijn en opleiding van alle
betrokkenen; en

–

het versterken of beter toepassen van bestaande maatregelen, met name maatregelen
met het oog op een betere naleving van de wettelijke voorschriften door de lidstaten,
de intensivering van de internationale samenwerking en betere consumentenvoorlichting.
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De eerste strategie voor dierenwelzijn is in 2006 aangenomen. De voorgestelde nieuwe strategie
bouwt voort op de oude, en in het bijzonder op de ervaring die is opgedaan tijdens de vijf jaar
waarin het eerste actieplan werd uitgevoerd.
De Raad is er tevens van in kennis gesteld dat het Deense voorzitterschap en de Commissie op
29 februari en 1 maart 2012 in Brussel een conferentie over dierenwelzijn zullen houden. Hij nam
er ook nota van dat het voorzitterschap voornemens is de bespreking van dit onderwerp tijdens een
volgende zitting voort te zetten. Het gaat hier om een van de prioriteiten van het Deense
voorzitterschap (zie punt van het werkprogramma).
Het Schmallenbergvirus
De Nederlandse delegatie heeft de Raad geïnformeerd over de uitbraak van het Schmallenbergvirus
(5511/12).
Diverse delegaties steunden het Nederlandse verzoek om een gecoördineerde EU-aanpak van deze
nieuwe ziekte, waaronder snelle informatie-uitwisseling over de vastgestelde gevallen, gezamenlijk
onderzoek naar diagnose, epidemiologie en het ontwikkelen van vaccins, alsmede financiële steun
van de Commissie voor surveillance en onderzoek.
Het Schmallenbergvirus veroorzaakt een voorheen onbekende dierziekte en wordt waarschijnlijk
overgebracht door insecten. Het treft geiten, schapen en runderen en veroorzaakt misvormingen bij
de geboorte van lammeren en kalveren, abortussen, ernstige diarree, koorts en een daling van de
melkproductie. Bevestigde gevallen van deze nieuwe ziekte zijn gemeld in Nederland, Duitsland,
België en nu ook het Verenigd Koninkrijk.
Zoönotische transmissie (van dier naar mens) kan niet worden uitgesloten, maar wordt hoogst
onwaarschijnlijk geacht door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).
De Commissie meent dat de EU onderzoek op dit gebied zou kunnen financieren. De Commissie
onderstreept dat een uniforme en proportionele aanpak nodig is, en moedigt de lidstaten aan het
initiatief te nemen tot melding en surveillance van deze ziekte.
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN
LANDBOUW
Voedselverstrekking aan de meest behoeftigen in de EU*
De Raad heeft zijn standpunt in eerste lezing vastgesteld over een voorstel voor een verordening
inzake de verstrekking van levensmiddelen aan de meest behoeftigen in de EU. De Zweedse, de
Deense en de Britse delegatie stemden tegen en de Tsjechische delegatie onthield zich (18733/11 +
ADD 1).
Tijdens de zitting van de Raad Landbouw in december vorig jaar werd in de Raad een politiek
akkoord bereikt over de verlenging van het voedselhulpprogramma voor de meest behoeftigen in
2012 en 2013. Het standpunt van de Raad in eerste lezing werd aangenomen op basis van dit
politiek akkoord. Over dit standpunt is met het oog op een akkoord in vervroegde tweede lezing
vooraf overleg gepleegd met het Europees Parlement opdat de nieuwe voorschriften zo spoedig
mogelijk in werking kunnen treden. Aangezien de verordening niet voor eind 2011 kon worden
vastgesteld, wordt voorzien in terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012.
Door de nieuwe bepalingen van het programma wordt het gamma aan producten uitgebreid marktaankopen worden nu een reguliere voorzieningsbron voor het programma, ter aanvulling van
de interventievoorraden die vroeger de kern van het programma vormden. Er wordt ook de
voorkeur gegeven aan levensmiddelen uit de Unie.
Het programma zal volledig door de EU worden gefinancierd. Subsidiabele kosten zijn vervoer- en
opslagkosten en administratieve kosten die rechtstreeks samenhangen met de uitvoering van de
regeling.
Het jaarlijkse budget van het programma bedraagt ongeveer 500 miljoen euro in 2012 en 2013.
Meer dan 18 miljoen EU-burgers worden thans geholpen door het programma.
Het lopende programma op grond waarvan de Europese Unie voedsel uit de interventievoorraden
kan verstrekken aan de meest behoeftigen dateert van 1987. Het is in 2007 geïntegreerd in de
"Integrale-GMO-verordening". Volgens de huidige regeling kunnen de producten voor de
doeleinden van de regeling in uitzonderlijke gevallen op de vrije markt worden aangeschaft als ze
tijdelijk niet voorhanden zijn in de interventievoorraden, of als kleine hoeveelheden zouden moeten
worden overgedragen uit de interventievoorraden van een andere lidstaat dan die waar het product
wordt verstrekt. Voor 2012 en 2013 zouden de marktaankopen echter niet langer beperkt blijven tot
situaties waarin tijdelijk geen interventievoorraden beschikbaar zijn. Dit heeft te maken met de
geleidelijke afbouw van de interventievoorraden als gevolg van de aanpassing van het GLB en de
hoge prijzen van landbouwgrondstoffen. In de nieuwe regeling wordt de keuze van verstrekte
levensmiddelen met het oog op een optimale voedingsbalans uitgebreid tot levensmiddelen waarop
de interventieregeling niet van toepassing is.
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Conclusies van de Raad over een verslag van de Rekenkamer - agromilieusteun
De Raad heeft conclusies aangenomen over Speciaal verslag nr. 7/2011 van de Europese
Rekenkamer met als titel "Is agromilieusteun goed opgezet en beheerd?" (18556/11).
De Rekenkamer erkent dat sinds de invoering van agromilieubetalingen aanzienlijke vooruitgang is
geboekt. De Raad neemt nota van de aanbevelingen van de Rekenkamer, maar wijst er tevens op dat
de feitelijke milieuvoordelen van deze maatregelen pas geruime tijd na de uitvoering zichtbaar
worden en benadrukt dat maatregelen gericht kunnen zijn op het verbeteren van de landbouwpraktijken, maar ook op het in stand houden van milieuvriendelijke praktijken.
De Commissie heeft in oktober 2011 een voorstel aangenomen voor een verordening betreffende
plattelandsontwikkeling in het kader van de GLB-hervorming. Dit voorstel wordt op dit moment
door de Raad en de voorbereidende Raadsinstanties besproken (15425/11).
Conclusies van de Raad over een verslag van de Rekenkamer - Terugvorderingen van
onverschuldigde betalingen
De Raad heeft conclusies aangenomen over Speciaal verslag nr. 8/2011 van de Europese
Rekenkamer met als titel "Terugvorderingen van onverschuldigde betalingen in het kader van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid" (18558/11).
De Raad is verheugd dat de Rekenkamer van oordeel is dat het in 2006 opgezette stelsel heeft
geleid tot een verbetering van de situatie, maar neemt tevens nota van de aanbevelingen in het
verslag. Er zal met deze aanbevelingen rekening worden gehouden bij de bespreking van het
voorstel voor een verordening betreffende de financiering van het GLB, dat de Commissie in
oktober 2011 in het kader van de GLB-hervorming heeft aangenomen (15426/11). Dit voorstel
wordt op dit moment door de Raad en de voorbereidende Raadsinstanties besproken.
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Conclusies van de Raad over een verslag van de Rekenkamer - De programma’s ‘schoolmelk’
en ‘schoolfruit’
De Raad heeft conclusies aangenomen over Speciaal verslag nr. 10/2011 van de Europese
Rekenkamer met als titel "Zijn de programma’s ‘schoolmelk’ en ‘schoolfruit’ doeltreffend?";
(18553/11).
De conclusies van de Rekenkamer over het schoolfruitprogramma zijn over het geheel genomen
positief; de Raad ziet uit naar het resultaat van de evaluatie van dit programma en van het
schoolmelkprogramma. Hij wijst er tevens op dat moet worden bezien hoe de programma's verder
kunnen worden vereenvoudigd en de administratieve lasten kunnen worden beperkt.
De Commissie heeft in oktober 2011 in het kader van de hervorming van het GLB een voorstel
aangenomen voor een verordening tot vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening voor
landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening) (15397/11). Dit voorstel wordt op dit moment
door de Raad en de voorbereidende Raadsinstanties besproken.
VISSERIJ
Nieuwe partnerschapsovereenkomst met Mauritius - Opening van onderhandelingen
De Raad heeft een besluit aangenomen, waarbij de Commissie wordt gemachtigd om namens de EU
onderhandelingen te openen voor het sluiten van een partnerschapsovereenkomst en een protocol
inzake visserij met de Republiek Mauritius.
De nieuwe partnerschapsovereenkomst en het protocol inzake visserij zullen worden gesloten
overeenkomstig de conclusies van de Raad van 15 juli 2004 inzake partnerschapsovereenkomsten
op visserijgebied. In het protocol wordt het volgende omschreven: de vangstmogelijkheden die aan
de EU-vaartuigen zullen worden verleend; de financiële compensatie, het kader voor het verlenen
van de sectorale steun en de clausules inzake de looptijd en de herziening van het protocol.
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Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Mozambique - nieuw protocol
De Raad heeft een besluit aangenomen betreffende de ondertekening, namens de EU, en de
voorlopige toepassing van het 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 (18058/11).
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 een
nieuw protocol geparafeerd op 2 juni 2011, terwijl het vorige protocol normaliter afliep op
31 december 2011. Om ervoor te zorgen dat de EU-vaartuigen hun visserijactiviteiten kunnen
voortzetten, moet het nieuwe protocol, in afwachting van de voltooiing van de voor de formele
sluiting ervan vereiste procedures, worden ondertekend en voorlopig worden toegepast.
Naast de ondertekening en de voorlopige toepassing van het nieuwe protocol, heeft de Raad een
verordening vastgesteld betreffende de verdeling van de vangstmogelijkheden over de lidstaten
(18060/11).
ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN
Macrofinanciële bijstand aan Georgië
De Raad heeft een politiek akkoord bereikt met het oog op een standpunt in eerste lezing over een
ontwerp-besluit tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Georgië.
Naar aanleiding van een verzoek ingevolge de verslechterde economische situatie in Georgië,
voorziet het ontwerp-besluit in ten hoogste 46 miljoen EUR om de economie van het land te
stabiliseren en in de vastgestelde betalingsbalansbehoeften te voorzien, ter aanvulling van de
middelen van het IMF en de Wereldbank.
De economie van Georgië wordt sinds het derde kwartaal van 2008 getroffen door de financiële
crisis; de internationale gemeenschap heeft toen op een donorconferentie steun toegezegd. De EU
heeft aangekondigd dat zij maximaal 500 miljoen euro aan financiële bijstand zal verstrekken en het
IMF heeft een stand-by-overeenkomst ten belope van 750 miljoen USD gesloten (in 2009 kende het
IMF een verhoging van de lening met 424 miljoen USD toe).
Aangezien er nog steeds sprake is van een residueel financieringstekort, wordt de toekenning van
macrofinanciële bijstand aangemerkt als een passende reactie. De aan de EU-bijstand verbonden
voorwaarden op het gebied van economisch beleid en de financiële voorwaarden zullen in een
memorandum van overeenstemming worden opgenomen.
Zodra de tekst is afgerond, zal hij op een komende zitting van de Raad worden aangenomen en aan
het Europees Parlement worden toegezonden.
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UITBREIDING
Instrument voor pretoetredingssteun
De Raad heeft een verordening aangenomen tot wijziging van de in Verordening (EG)
nr. 1085/2006 vastgestelde voorschriften voor de uitvoering van het EU-instrument voor
pretoetredingssteun.
De wijzigingen hebben ten doel de regels om in aanmerking te komen voor grensoverschrijdende
samenwerking te verduidelijken en te zorgen voor samenhang met andere EU-instrumenten voor
externe hulp, in het bijzonder het nabuurschaps- en partnerschapsinstrument.
Het instrument voor pretoetredingssteun verleent steun aan kandidaat-lidstaten en potentiële
kandidaat-lidstaten bij hun geleidelijke aanpassing aan de normen en het beleid van de EU, met het
oog op lidmaatschap.
De Raad heeft alle door het Europees Parlement aangenomen amendementen overgenomen,
conform een akkoord dat bij de eerste lezing met het Parlement was bereikt.
JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN
Uitvoering van "Prüm-besluiten" (geautomatiseerde uitwisseling van gegevens)
De Raad heeft twee besluiten aangenomen betreffende de uitvoering van de bepalingen inzake
geautomatiseerde gegevensuitwisseling van de Besluiten 2008/615/JBZ en 2008/616/JBZ van de
Raad (Prüm-besluiten). Zij hebben respectievelijk betrekking op de start van de geautomatiseerde
uitwisseling van DNA-gegevens in Tsjechië (17700/11) en van dactyloscopische gegevens in
Nederland (17702/11).
De "Prüm-besluiten" vormen de grondslag voor de geautomatiseerde uitwisseling van drie soorten
gegevens tussen de EU-lidstaten: DNA-profielen, dactyloscopische gegevens (vingerafdrukken) en
gegevens uit de kentekenregisters.
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HANDELSPOLITIEK
Associatieovereenkomst EU-Chili - Oorsprongregels
De Raad heeft een besluit aangenomen tot goedkeuring, namens de EU, van een ontwerp-besluit ter
verduidelijking van de definitie van "producten van oorsprong" en van de regelingen voor
administratieve samenwerking in het kader van de Associatieovereenkomst EU-Chili.
Bij dit besluit, dat door het Bijzondere Comité EU-Chili inzake douanesamenwerking en
oorsprongsregels zal worden aangenomen, wordt aan bijlage III bij de Associatieovereenkomst een
toelichting toegevoegd.
De Associatieovereenkomst strekt onder andere tot afschaffing van de douanerechten voor
producten die van de ene partij worden uitgevoerd naar de andere partij, in welk verband wordt
verwezen naar de in bijlage III opgenomen oorsprongsregels.
INTERNE MARKT
Traceerbaarheid van explosieven voor civiel gebruik - Actualisering
De Raad heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de aanneming door de Commissie van een
richtlijn tot actualisering van het systeem voor de identificatie en traceerbaarheid van explosieven
voor civiel gebruik (16909/11).
Deze richtlijn wijzigt Richtlijn 2008/43/EG tot instelling van een systeem voor de identificatie en
traceerbaarheid van explosieven voor civiel gebruik overeenkomstig Richtlijn 93/15/EEG.
In Richtlijn 93/15/EEG betreffende de harmonisatie van de bepalingen inzake het in de handel
brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik is bepaald dat de lidstaten van de EU
moeten nagaan of ondernemingen uit de sector explosieven over een systeem van trajectcontrole
beschikken waarmee te allen tijde de houder van bepaalde explosieven kan worden geïdentificeerd.
Voor de ontwerp-richtlijn geldt de regelgevingsprocedure met toetsing. Nu de Raad zijn fiat heeft
gegeven, kan de Commissie het besluit aannemen, behoudens bezwaar van het Europees Parlement.

5586/1/12 REV 1

19

NL

23.I.2012
EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
Goederenvervoer - vereenvoudiging van controles en formaliteiten
De Raad heeft een besluit aangenomen inzake de oprichting van een werkgroep die toezicht moet
houden op de in de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) voorziene
vereenvoudiging van controles en formaliteiten in het goederenvervoer (17310/11).
Regels inzake de regeling van luchtverkeersstromen
De Raad heeft een besluit aangenomen betreffende het door de EU in het Gemengd Comité van de
EER in te nemen standpunt over een wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EEROvereenkomst (18135/11).
Bij dit besluit wordt Verordening (EU) nr. 255/2010 van de Commissie betreffende
gemeenschappelijke regels inzake de regeling van luchtverkeersstromen opgenomen in de
overeenkomst.
LEVENSMIDDELENRECHT
Voedingsclaims
De Raad heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de aanneming van een verordening van de
Commissie tot bijwerking van de lijst van toegestane voedingsclaims (16766/11). Volgens de
ontwerp-verordening van de Commissie worden de claims "geen toegevoegd natrium/zout" en
"bevat nu x% minder [energie, vetten, verzadigde vetten, natrium/zout en/of suikers]" onder
bepaalde voorwaarden toegestaan.
Voor de verordening van de Commissie geldt de zogeheten regelgevingsprocedure met toetsing. Nu
de Raad zijn fiat heeft gegeven, kan de Commissie het besluit aannemen, behoudens bezwaar van
het Europees Parlement.
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VIA DE SCHRIFTELIJKE PROCEDURE AANGENOMEN BESLUITEN
Antidumping
–

ferrosilicium - Rusland

De Raad heeft op 16 januari een verordening aangenomen, tot beëindiging van het gedeeltelijke
tussentijdse nieuwe onderzoek krachtens Verordening (EG) nr. 1225/2009, betreffende de
antidumpingrechten op ferrosilicium van oorspong uit onder meer Rusland (18978/11).
–

molybdeendraad - China en Maleisië

De Raad heeft op 9 januari een verordening aangenomen tot uitbreiding van het bij Verordening
(EU) nr. 511/2010 ingestelde definitieve antidumpingrecht op bepaald molybdeendraad van
oorsprong uit China tot bepaald molybdeendraad verzonden vanuit Maleisië en tot beëindiging van
het onderzoek betreffende de invoer van molybdeendraad verzonden vanuit Zwitserland
(18560/1/11).
–

Polyethyleentereftalaat - India

De Raad heeft op 6 januari een verordening aangenomen tot wijziging van Verordening (EG)
nr. 1292/2007 tot instelling van een definitief antidumping recht op polyethyleentereftalaatfolie van
oorsprong uit India (18563/11).
–

stalen bevestigingsmiddelen - China en Taiwan

De Raad heeft op 4 januari een verordening aangenomen tot instelling van een definitief
antidumpingrecht op bepaalde roestvrijstalen bevestigingsmiddelen en delen daarvan van oorsprong
uit China en Taiwan naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van
maatregelen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1225/2009 (18364/11).
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TRANSPARANTIE
Toegang van het publiek tot de documenten van de Raad
De Raad heeft op 22 december 2011 het antwoord op confirmatief verzoek 25/c/01/11 via de
schriftelijke procedure aangenomen (18214/11).
De Raad heeft op 16 januari 2012 het antwoord op confirmatief verzoek 27/c/01/11 via de
schriftelijke procedure aangenomen (18701/11).
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