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Voornaamste resultaten van de Raadszitting

Wat landbouw betreft, zijn de ministers tot een algemene oriëntatie gekomen over het voorstel voor
een verordening betreffende rechtstreekse betalingen, de verordening tot vaststelling van een
gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten (integrale-GMO-verordening), de
verordening plattelandsontwikkeling en de horizontale verordening in het kader van de
hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).
Tot slot zijn de ministers geïnformeerd over het Russische embargo op aardappelzaad uit de EU
en over het voorstel om bepaalde gewasbeschermingsmiddelen te verbieden vanwege het risico
voor bijen.
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Wanneer de Raad verklaringen, conclusies of resoluties heeft aangenomen, wordt dat in de titel van het
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DEELNEMERS
België:
mevrouw Sabine LARUELLE
de heer Carlo DI ANTONIO

minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en
Landbouw
minister van Openbare Werken, Landbouw,
Plattelandszaken, Natuur, Bossen en Erfgoed

Bulgarije:
de heer Ivan Kostadinov STANKOV

minister van Landbouw en Voedsel

Tsjechië:
de heer Petr BENDL
mevrouw Jaroslava BENEŠ ŠPALKOVÁ

minister van Landbouw
viceminister

Denemarken:
mevrouw Mette GJERSKOV

minister van Voedselvoorziening, Landbouw en Visserij

Duitsland:
mevrouw Ilse AIGNER
de heer Robert KLOOS
Estland:
de heer Helir-Valdor SEEDER
Ierland:
de heer Simon COVENEY
Griekenland:
de heer Athanasios TSAFTARIS
de heer Dimitrios MELAS
Spanje:
de heer Miguel ARIAS CAÑETE

minister van Voedselvoorziening, Landbouw en
Consumentenbescherming
staatssecretaris, ministerie van Voedselvoorziening,
Landbouw en Consumentenbescherming
minister van Landbouw
minister van Landbouw, Voedselvoorziening en Mariene
Zaken
minister van Plattelandsontwikkeling en
Voedselvoorziening
secretaris-generaal, ministerie van Plattelandsontwikkeling
en Voedselvoorziening
minister van Landbouw, Voedselvoorziening en
Milieubeheer

Frankrijk:
de heer Stéphane LE FOLL

minister van Landbouw, Voedselvoorziening en Bosbouw

Italië:
de heer Mario CATANIA

minister van Landbouw, Voedselvoorziening en Bosbouw

Cyprus:
de heer Nicos KOUYIALIS
mevrouw Egly PANTELAKIS

minister van Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en
Milieubeheer
permanent secretaris, ministerie van Landbouw,
Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubeheer

Letland:
mevrouw Laimdota STRAUJUMA

minister van Landbouw

Litouwen:
de heer Vigilijus JUKNA
de heer Mindaugas KUKLIERIUS

minister van Landbouw
viceminister van Landbouw

Luxemburg:
de heer Romain SCHNEIDER
mevrouw Michèle EISENBARTH

minister van Landbouw, Wijnbouw en
Plattelandsontwikkeling, minister van Sport, gedelegeerd
minister van Solidaire Economie
plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Hongarije:
de heer Sándor FAZEKAS
de heer György CZERVÁN

minister van Plattelandsontwikkeling
staatssecretaris, ministerie van Plattelandsontwikkeling

Malta:
de heer Roderick GALDES

staatssecretaris van Landbouw, Visserij en Dierenrechten
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Nederland:
mevrouw Sharon DIJKSMA
Oostenrijk:
de heer Nikolaus BERLAKOVICH
Polen:
de heer Stanislaw KALEMBA
Portugal:
mevrouw Assunção CRISTAS
de heer José DIOGO ALBUQUERQUE
Roemenië:
de heer Achim IRIMESCU
Slovenië:
de heer Franc BOGOVIČ
de heer Branko RAVNIK
Slowakije:
de heer Lubomir JAHNÁTEK
mevrouw Magdaléna LACKO-BARTOŠOVÁ

minister van Landbouw
minister van Land- en Bosbouw, Milieubeheer en
Waterhuishouding
minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling
minister van Landbouw, Mariene Zaken, Milieubeheer en
Ruimtelijke Ordening
staatssecretaris van Landbouw
staatssecretaris, ministerie van Landbouw en
Plattelandsontwikkeling
minister van Landbouw en Milieubeheer
staatssecretaris, ministerie van Landbouw en Milieubeheer
minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling
staatssecretaris, ministerie van Landbouw en
Plattelandsontwikkeling

Finland
de heer Jari KOSKINEN
de heer Risto ARTJOKI

minister van Land- en Bosbouw
staatssecretaris, ministerie van Land- en Bosbouw

Zweden:
de heer Eskil ERLANDSSON

minister van Plattelandszaken

Verenigd Koninkrijk:
de heer Owen PATERSON
Lord de MAULEY
de heer Richard LOCHHEAD
de heer Alun DAVIES
mevrouw Michelle O'NEILL

Commissie:
mevrouw Maria DAMANAKI
de heer Dacian CIOLOȘ
de heer Tonio BORG

minister van Milieubeheer, Voedselvoorziening en
Plattelandszaken
staatssecretaris
minister van Plattelandszaken en Milieubeheer (Schotse
regering)
minister van Natuurlijke Hulpbronnen en
Voedselvoorziening (Welshe regering)
minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling
(Noord-Ierse Assemblee)

lid
lid
lid

De regering van de toetredende staat was als volgt vertegenwoordigd:
Kroatië:
mevrouw Snježana ŠPANJOL
mevrouw Irena ANDRASSY
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BESPROKEN PUNTEN
LANDBOUW
Hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)
De Raad heeft overeenstemming bereikt over een algemene oriëntatie met betrekking tot de vier
belangrijkste verordeningsvoorstellen in het kader van de hervorming van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid (GLB):
–

het voorstel voor een verordening tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse
betalingen aan landbouwers (15396/3/11). De verordening rechtstreekse betalingen streeft
ernaar de steun sterker op bepaalde acties, gebieden of begunstigden te richten, en de weg
te banen voor een convergentie van de steun binnen en tussen de lidstaten;

–

het voorstel voor een verordening tot vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten (15397/2/11). De integrale-GMO (gemeenschappelijke
marktordening)-verordening heeft tot doel de huidige bepalingen inzake openbare
interventie, particuliere opslag, uitzonderings- of noodmaatregelen en steun voor
specifieke sectoren te stroomlijnen, uit te breiden en te vereenvoudigen, en is gericht op
betere samenwerking tussen de producenten- en de brancheorganisaties;

–

het voorstel voor een verordening inzake steun voor plattelandsontwikkeling (verordening
plattelandsontwikkeling) (15425/1/11). Deze verordening bevat vrijwillige maatregelen
voor plattelandsontwikkeling, die aangepast zijn aan nationale en regionale specifieke
kenmerken, en waarbij de lidstaten in een gemeenschappelijk kader en in samenwerking
met de EU meerjarenprogramma's opstellen en deze meefinancieren;

–

het voorstel voor een verordening inzake de financiering, het beheer en de monitoring van
het GLB (horizontale verordening) (15426/1/11). Deze verordening bepaalt regels
betreffende de uitgaven, het bedrijfsadviseringssysteem, het door de lidstaten in te voeren
beheers- en toezichtssysteem, de naleving van de randvoorwaarden en de goedkeuring van
de rekeningen.

Deze algemene oriëntatie betekent dat er in de Raad een politiek akkoord is over het gehele pakket
maatregelen ter hervorming van het GLB. Daardoor kunnen de onderhandelingen tussen het
Parlement en de Raad starten, met het oog op een politiek akkoord in juni dit jaar.
Het Europees Parlement heeft op 13 maart 2013 zijn standpunt in eerste lezing over het
GLB-hervormingspakket vastgesteld.
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Het akkoord is gebaseerd op een voorstel van het voorzitterschap betreffende de hervorming van het
GLB waarin wijzigingen zijn opgenomen om zoveel als redelijkerwijs mogelijk is rekening te
houden met de bezorgdheden van de lidstaten (7183/13, 7329/13, 7303/13, 7304/13, 7539/13 +
ADD1).
Rechtstreekse betalingen
Wat de basisbetalingsregeling betreft, is het akkoord gebaseerd op het compromis van het
voorzitterschap dat de Raad in februari dit jaar heeft besproken (6638/13). Het voorziet in het
bijzonder in meer flexibiliteit voor de convergentie van het niveau van rechtstreekse betalingen op
nationaal of regionaal niveau, door de lidstaten toe te staan om uiterlijk in 2019 een partiële in
plaats van gehele convergentie te verwezenlijken, de eerste convergentiestap te beperken tot 10%
van het nationale of regionale maximum, gebruik te maken van alternatieve
convergentiemogelijkheden in te zetten en convergentie toe te passen op vergroeningsbetalingen.
Er is nu bepaald dat de regeling inzake een enkele areaalbetaling (REAB) op vrijwillige basis tot en
met 2020 kan worden uitgebreid in de lidstaten die de regeling toepassen. Er is een bepaling
opgenomen die hun de mogelijkheid biedt om in de periode 2015 tot en met 2020 nationale
overgangssteun te verlenen.
Wat vergroening betreft, weerspiegelt het akkoord de conclusies van de Europese Raad van
7 en 8 februari 2013 over het meerjarig financieel kader (MFK)1 en:
–

voorziet het in aanpassing en verduidelijking van de reikwijdte van "gelijkwaardige
praktijken" (praktijken die milieu- en klimaatvoordelen opleveren die ten minste
gelijkwaardig zijn aan de door de Commissie voorgestelde vergroeningsmethoden);

–

voorziet het in een geleidelijke toepassing van de voorschriften inzake gewasdiversificatie
en verduidelijkt het de uitzonderingen op die voorschriften;

–

voorziet het in een aanpassing van het toepasselijke minimumpercentage voor blijvend
grasland in de totale oppervlakte landbouwgrond;

–

maakt het de geleidelijke toepassing van de voorwaarde inzake ecologische aandachtgebieden (EAG's) mogelijk, beginnende met 5%, en voorziet het in de aanpassing van het
toepassingsgebied van in aanmerking komende EAG's, na een evaluatieverslag van de
Commissie (2017), teneinde dit percentage indien passend op te trekken tot 7% in 2018;

–

staat het toe dat 50% van de EAG-voorschriften op regionaal niveau en/of collectief door
groepen landbouwers worden toegepast, en verduidelijkt het de wegingsfactoren en
uitzonderingen.

1

Punt 67.
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Een aantal uitzonderingen op de voorschriften inzake gewasdiversificatie en verdere aanpassingen
aan het toepassingsgebied van de in aanmerking komende EAG's (alsook de uitzonderingen) zijn nu
beter omschreven.
Wat de conclusies van de Europese Raad over het MFK betreft, zijn ook bepalingen betreffende
plafonnering en flexibiliteit tussen de pijlers ingevoerd.
Met het akkoord wordt een vrijwillige 'herverdelingstoeslag' ingevoerd die de lidstaten de mogelijkheid biedt bovenop de basisbetaling een aanvullende betaling toe te kennen voor de eerste hectaren
van elk landbouwbedrijf, rekening houdend met de grotere arbeidsintensiteit van kleinere
landbouwbedrijven en de schaalvoordelen van grotere landbouwbedrijven.
Voor de financiering van de vrijwillige gekoppelde steun is er een bepaling ingevoegd op grond
waarvan de lidstaten tot 7% van hun jaarlijkse nationale maximum kunnen gebruiken, of 12%
daarvan indien zij de REAB toepassen.
Integrale GMO
Voor suiker wordt met het akkoord de quotaregeling verlengd tot en met het verkoopseizoen
2016/2017.
Voor de hopsector zijn aan de huidige tekst specifieke bepalingen toegevoegd.
De bepalingen betreffende aanplantingen van wijnstokken weerspiegelen het resultaat van de Groep
op hoog niveau aanplantingsrechten voor wijnstokken:
–

invoering van een nieuwe vergunningstelsel voor het reglementeren van de aanplanting
van wijnstokken voor alle wijncategorieën, dat gedurende zes jaar van toepassing is voor
alle wijnproducerende lidstaten (1 januari 2019 tot en met 31 december 2024);

–

gratis, niet overdraagbare vergunningen op verzoek van aanvragers, die na drie jaar
vervallen indien zij niet worden benut;

–

door de lidstaten verleende jaarvergunningen voor nieuwe aanplantingen voor 1 % van de
met wijnstokken beplante oppervlakte.

De bepalingen inzake maatregelen tegen marktverstoringen zullen ervoor zorgen dat de Commissie
over instrumenten beschikt die voldoende flexibel zijn om aanzienlijke markverstoringen aan te
pakken indien het inzetten van de meer klassieke instrumenten voor marktondersteuning
onvoldoende blijkt.
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De horizontale verordening
Ten aanzien van sancties bepaalt het akkoord dat de aan landbouwers opgelegde administratieve
sanctie voor niet-naleving van de vergroeningsvoorschriften niet hoger mag zijn dan 25% van de
vergroeningsbetaling.
Plattelandsontwikkeling
Wat agromilieu- en klimaatbetalingen betreft, zijn de vergroeningsbetalingen uitgesloten van het
referentiescenario (artikel 29 van de horizontale verordening is gewijzigd om dat besluit weer te
geven).
Voor gebieden met natuurlijke beperkingen voorziet het akkoord in flexibiliteit door het voorstel
dat de geleidelijke afschaffing van de betalingen uiterlijk in 2016 degressief moet worden en dat
lidstaten kunnen besluiten vroeger te beginnen met de geleidelijke afschaffing en deze vroeger te
beëindigen.
De aggregatiedrempel voor de nieuwe afbakening wordt op 60 % gehandhaafd. Bij het toepassen
van de extra selectie om gebieden uit te sluiten waar aanzienlijke natuurlijke beperkingen
overwonnen zijn, kunnen de lidstaten ook het criterium van aantoonbare normale productiviteit van
de grond in aanmerking nemen.
Er is ook gezorgd voor meer flexibiliteit ten aanzien van gebieden die tijdens de huidige
programmeringsperiode in aanmerking kwamen. De lidstaten kunnen voor de afbakening in die
gebieden een combinatie van twee biofysische criteria onder een lager plafond toepassen.
Tot slot zijn de steunpercentages (zie bijlage I) aangepast om rekening te houden met de invoering
van overgangsregio's, en om de percentages te verhogen voor maatregelen in verband met
bosbouwtechnologie en verzekering van gewassen, dieren en planten.
VISSERIJ
Beheer van de zandspieringbestanden - vaststelling van een TAC voor 2013
Verwacht wordt dat de Raad via de schriftelijke procedure overeenstemming zal bereiken over de
vaststelling van een totale toegestane vangst (TAC) voor zandspiering voor 2013 (7296/13), in het
kader van een wijziging van Verordening nr. 40/2013 betreffende vangstmogelijkheden, waarmee
uitvoering wordt gegeven aan het resultaat van het overleg met het oog op een visserijovereenkomst
tussen Noorwegen en de EU voor 2013.
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Dit punt is van bijzonder belang voor Denemarken, de voornaamste belanghebbende bij de
zandspieringvisserij. Gezien de korte levenduur van deze soort moet het visseizoen op 1 april
worden geopend. Het wetenschappelijk advies voor dit bestand is meestal pas net voor het begin
van het visseizoen beschikbaar. Dit jaar is het wetenschappelijk advies bekendgemaakt op
28 februari, en bleef er dus weinig tijd om een specifiek besluit op te stellen en aan te nemen.
De Raad heeft de Commissie in december 2012 verzocht voor elk kortlevend bestand, waaronder
het zandspieringbestand, een separaat TAC-voorstel in te dienen.
DIVERSEN
Russisch verbod op Europese aardappelen
De Nederlandse delegatie heeft de Raad geïnformeerd over het verbod dat Rusland mogelijk zal
instellen op Europees aardappelzaad en andere plantaardige producten.
Meerdere lidstaten schaarden zich achter het Nederlandse verzoek dat de Commissie hieraan
bijzondere aandacht zou besteden. De Commissie heeft de komende weken verschillende
vergaderingen met de Russische autoriteiten gepland om een evenwichtige oplossing te vinden voor
deze handelskwestie van wederzijds belang voor de Unie en Rusland.
Rusland overweegt een verbod in te stellen op de invoer van aardappelzaad en andere plantaardig
materiaal uit de EU. Het invoerverbod, dat oorspronkelijk op 1 april van dit jaar zou ingaan, is door
de Russische autoriteiten uitgesteld tot 1 juni, in afwachting van verdere besprekingen met de Unie.
Op dit ogenblik worden grote hoeveelheden aardappelzaad uit de Unie naar Rusland uitgevoerd
door Nederland, Polen, Duitsland, Finland en Verenigd Koninkrijk. De Russische Federatie voert
jaarlijks ongeveer 1 miljoen ton aardappelen in, en is daarmee de grootste invoerder van
aardappelen ter wereld geworden. Ter rechtvaardiging van het besluit wijst Rusland op het gebrek
aan informatie over de phytosanitaire voorwaarden voor de aardappelkweek in de EU. Daarnaast is
er het specifieke verzoek van de Russische autoriteiten om voor de Siberische pijnboom en
aardappelen toegang te krijgen tot de EU-markt.
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Voorstel voor een verbod op bepaalde pesticiden teneinde bijen te beschermen
De Britse delegatie heeft de Raad geïnformeerd over een Commissievoorstel ter instelling van
een verbod op bepaalde pesticiden in het kader van de bescherming van bijen, een en ander als
follow-up van de risicobeoordeling van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (Efsa)
(5667/13).
Sommige lidstaten zijn het eens met het Verenigd Koninkrijk dat er aanvullend wetenschappelijk
advies nodig is voordat er maatregelen tegen de pesticiden in kwestie worden genomen. Vele
lidstaten steunden evenwel het voorstel van de Commissie om onmiddellijk maatregelen op
communautair niveau te nemen wanneer grote risico's zijn vastgesteld of niet kunnen worden
uitgesloten met betrekking tot bepaalde aspecten van de risicobeoordeling voor honingbijen.
De Commissie heeft in januari dit jaar, op verzoek van Nederland, aan de Raad verslag uitgebracht
over de risicobeoordeling van de Efsa, waarin wetenschappers hebben vastgesteld dat drie
gewasbeschermingsmiddelen van de neonicotinoïdegroep (imidacloprid, thiamethoxam en
clothianidine) bij toepassing op bepaalde gewassen een aantal risico's voor bijeen meebrengen.
De Efsa heeft haar conclusies gebaseerd op de beoordeling van het momenteel in Europa toegestane
gebruik van de stoffen bij de behandeling van zaaizaad of in de vorm van korrels voor diverse
gewassen.
De Commissie heeft op 14 maart dit jaar aan het Permanent Comité voor de voedselketen en de
diergezondheid (PCVD) het volgende voorstel gepresenteerd:
–

wijziging van de goedkeuringsvoorwaarden voor de drie pesticiden uit de Efsa-studie,
teneinde het gebruik ervan te beperken tot gewassen die geen bijeen aantrekken en
wintergraan;

–

verbod op de verkoop en het gebruik van zaden die behandeld zijn met gewasbeschermers
die deze werkzame stoffen bevatten;

–

evaluatie van beide maatregelen na twee jaar.

Er was evenwel geen gekwalificeerde meerderheid voor of tegen de tekst. De Commissie zal zich
op verdere stappen beraden.
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN
BENOEMINGEN
Comité van de Regio’s
De Raad heeft de heren Iñigo URKULLU RENTERIA (Spanje), Tore HULT (Zweden) en Anders
ROSÉN (Zweden) tot leden van het Comité van de Regio's benoemd voor de verdere duur van de
ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 2015 (7112/13 en 7264/13).
BUITENLANDSE ZAKEN
Betrekkingen met de Palestijnse Autoriteit
De Raad heeft overeenstemming bereikt over het standpunt van de EU in het Gemengd Comité dat
is opgericht bij de Interim-associatieovereenkomst voor handel en samenwerking tussen de
Europese Gemeenschap en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie ten behoeve van de Palestijnse
Autoriteit. De EU zal instemmen met de aanbeveling betreffende de uitvoering van het nieuwe
Actieplan in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid tussen de Unie en de Palestijnse
Autoriteit, die het bevoorrechte partnerschap tussen de Palestijnse Autoriteit en de EU weerspiegelt.
Speciale vertegenwoordiger van de EU voor de Sahelregio
De Raad heeft de heer Dominique Reveyrand-de Menthon benoemd tot speciale vertegenwoordiger
van de EU voor de Sahelregio. Zie persmededeling 6653/13 voor nadere bijzonderheden.
Bosnië en Herzegovina - beperkende maatregelen
De Raad heeft de geldigheid van Besluit 2011/173/GBVB van de Raad betreffende beperkende
maatregelen vanwege de situatie in Bosnië en Herzegovina met twaalf maanden verlengd. Het
besluit schept de mogelijkheid om de tegoeden te bevriezen van en een reisverbod op te leggen aan
personen die de soevereiniteit, de territoriale integriteit en de constitutionele orde van Bosnië en
Herzegovina ondermijnen of een ernstige bedreiging vormen voor de veiligheidssituatie in dat land.
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HANDELSPOLITIEK
Antidumpingmaatregelen - zakgasaanstekers - Vietnam
De Raad heeft een verordening aangenomen waarbij het bij Verordening (EG) nr. 1458/2007
ingestelde antidumpingrecht op de invoer van niet-navulbare zakgasaanstekers met vuursteentje uit
China wordt uitgebreid tot de invoer verzonden vanuit Vietnam (6760/13).
Multilaterale overeenkomst betreffende de handel in diensten
De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan een mandaat voor de Commissie om namens de EU te
onderhandelen over een multilaterale overeenkomst betreffende de handel in diensten.
LANDBOUW
Verlenging van het Graanhandelsverdrag 1995 - Standpunt van de EU
De Raad heeft een besluit aangenomen tot vaststelling van het namens de Unie in de Internationale
Graanraad in te nemen standpunt met betrekking tot de verlenging van het Graanhandelsverdrag
1995 (6516/13).
Het Graanhandelsverdrag is van toepassing op de handel in tarwe, grofkorrelige graansoorten,
(maïs, gerst, sorgho en andere granen) en rijst. Het verdrag streeft naar meer internationale
samenwerking op het gebied van de graanhandel, het bevorderen van ruimere, toegankelijkere en
eerlijkere graansectoren, het bijdragen aan de stabiliteit van de graanmarkt en het versterken van de
mondiale voedselzekerheid. Die doelstellingen worden nagestreefd via het verbeteren van de
markttransparantie door middel van informatie-uitwisseling, analyse en onderling overleg over de
graanmarkt en de beleidsontwikkelingen op dat gebied. Bij het verdrag is tevens de Internationale
Graanraad ingesteld als intergouvernementeel forum voor de samenwerking op het gebied van de
graanhandel. De taken van de Graanraad behelzen: toezicht op de uitvoering van het Graanhandelsverdrag, het bespreken van huidige en toekomstige ontwikkelingen op de wereldgraanmarkt en het
monitoren van veranderingen in het graanbeleid op nationaal niveau, en van de marktgevolgen
daarvan.
Het Graanhandelsverdrag is door de EU goedgekeurd en is op 1 juli 1995 in werking getreden voor
een periode van drie jaar, tot en met 30 juni 1998. Sindsdien is het geregeld verlengd, en het loopt
nu tot en met 30 juni 2013. Tijdens de volgende zitting van de Graanraad in Londen, op
10 juni 2013, wordt een besluit genomen over de verlenging van het Verdrag. De EU is voor een
verlenging.
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Verlenging van het Internationale Suikerovereenkomst 1992 - Standpunt van de EU
De Raad heeft een besluit aangenomen tot vaststelling van het namens de EU in de Internationale
Suikerraad in te nemen standpunt met betrekking tot de verlenging van de Internationale
Suikerovereenkomst van 1992 (ISA) (6517/13) .
De Internationale Suikerraad is in 1937 ingesteld, aanvankelijk om problemen op te lossen in
verband met suikeroverschotten en suikerdistributie via de Internationale Suikerorganisatie. De
organisatie moet zorgen voor betere internationale samenwerking inzake wereldwijde suikeraangelegenheden en een forum bieden voor intergouvernementeel overleg over suiker, teneinde de
mondiale suikereconomie te verbeteren en handel te bevorderen via het verstrekken van de
informatie over suiker in de wereld.
De Internationale Suikerovereenkomst is door de EU gesloten en in werking getreden op
1 januari 1993. De overeenkomst is sindsdien geregeld met periodes van twee jaar verlengd, en
loopt nu tot en met 31 december 2013. Tijdens de volgende zitting van de Graanraad in Londen,
op 6 juni 2013, wordt een besluit genomen over de verlenging van het Verdrag. De EU is voor een
verlenging met twee jaar.
VISSERIJ
Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de Comoren - Onderhandelingen over de
vernieuwing van het protocol
De Raad heeft een besluit aangenomen waarbij de Commissie wordt gemachtigd namens de EU
onderhandelingen te openen over een nieuw protocol bij de partnerschapsovereenkomst inzake
visserij (POV) met de Unie der Comoren.
De EU en de Comoren hebben een protocol bij de POV gesloten, dat beide partijen op 21 mei 2010
hebben geparafeerd en dat met ingang van 31 december 2010 is toegepast. Dit protocol, waarbij de
vangstmogelijkheden voor EU-vaartuigen en de financiële tegenprestatie daarvoor zijn vastgesteld,
verstrijkt op 30 december 2013.
Dit nieuwe protocol bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en de Comoren
dient in overeenstemming te zijn met de conclusies van de Raad van 19 maart 2012 over de externe
dimensie van het gemeenschappelijk visserijbeleid.
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MILIEU
EU-milieukeur voor sanitaire kranen
De Raad heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de aanneming door de Commissie van een
besluit tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor sanitaire
kranen (5668/13).
Voor het ontwerpbesluit geldt de regelgevingsprocedure met toetsing. Nu de Raad zijn fiat heeft
gegeven, kan de Commissie, behoudens bezwaar van het Europees Parlement, het besluit
aannemen.
TRANSPARANTIE
Toegang van het publiek tot documenten
De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan het antwoord op confirmatief verzoek nr. 03/c/01/13,
met dien verstande dat de Estse, de Finse en de Zweedse delegatie hebben tegengestemd en de
Deense delegatie zich bij de stemming heeft onthouden (6633/13).
VERVOER
Een in de gehele Unie beschikbare eCall 1 voor noodoproepen
De Raad heeft besloten geen bezwaar te maken tegen een door de Commissie ingediende
gedelegeerde verordening over de specificaties van de infrastructuur die nodig is om noodoproepcentra in staat te stellen eCalls naar behoren te ontvangen en te behandelen in het kader van een
geharmoniseerd interoperabele eCall in de gehele Unie (17213/12).
Een eCall is een oproep vanuit een in een voertuig ingebouwde voorziening naar het Europese
noodnummer 112, die automatisch of handmatig tot stand wordt gebracht en waardoor een
gestandaardiseerde minimumreeks van gegevens wordt doorgezonden en een audiokanaal tussen het
voertuig en een alarmcentrale tot stand wordt gebracht.

1

Een aantal lidstaten heeft te kennen gegeven dat zij zich tegen deze gedelegeerde
verordening verzetten (zie 7195/13 + COR 1 REV 2 + ADD 1).
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De invoering van deze eCall-dienst is een van de prioritaire acties van de Richtlijn uit 2010
betreffende het invoeren van intelligente vervoerssystemen. Krachtens die richtlijn is de Commissie
bevoegd gedelegeerde handelingen vast te stellen om specificaties van deze prioritaire acties te
bepalen. De Raad en het Europees Parlement hebben evenwel het recht zich tegen de gedelegeerde
handeling te verzetten.
Aangezien de Raad geen bezwaar heeft gemaakt, zal de gedelegeerde verordening in werking treden
op de twintigste dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU, behoudens
bezwaar van het Europees Parlement.
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