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Titel Document 

nummer 

Korte beschrijving Stand van Zaken 

Landbouw 

Oneerlijke 
handelspraktijken 

COM(2018) 
173 
 

Voorstel voor een Richtlijn van 
het Europees Parlement en de 
Raad inzake oneerlijke 
handelspraktijken in de relatie 
tussen ondernemingen in de 
voedselvoorzieningsketen 
 
 

Het voorstel is onderwerp 
van 
triloogonderhandelingen 

Strategische GLB-
plannen  

COM(2018) 
392 

Voorstel tot vaststelling van 
voorschriften inzake steun voor 
de strategische plannen die 
lidstaten in het kader van het 
gemeenschappelijk 
landbouwbeleid opstellen en die 
uit het Europees 
Landbouwgarantiefonds en het 
Europees Landbouwfonds voor 
de plattelandsontwikkeling 
worden gefinancierd 

Het voorstel wordt 
besproken in Raadskader 
en in het Europees 
Parlement. 

Financiering, beheer, 
monitoring van het GLB 

COM(2018) 
393 

Voorstel voor een verordening 
inzake de financiering, het 
beheer en de monitoring van het 
GLB 

Het voorstel wordt 
besproken in Raadskader 
en in het Europees 
Parlement. 

Gemeenschappelijke 
marktordening 

COM(2018) 
394 
 

Voorstel tot wijziging van de  
van de Verordeningen (EU) nr. 
1308/2013 tot vaststelling van 
een gemeenschappelijke 
ordening van de markten voor 
landbouwproducten, (EU) nr. 
1151/2012 inzake 
kwaliteitsregelingen voor 
landbouwproducten en 
levensmiddelen, (EU) nr. 
251/2014 inzake de definitie, de 
aanduiding, de aanbiedingsvorm, 
de etikettering en de 
bescherming van geografische 
aanduidingen van 
gearomatiseerde 
wijnbouwproducten, (EU) nr. 
228/2013 houdende specifieke 
maatregelen op landbouwgebied 
ten behoeve van de ultraperifere 
gebieden van de Unie en (EU) nr. 
229/2013 houdende specifieke 
maatregelen op landbouwgebied 
ten behoeve van de kleinere 
eilanden in de Egeïsche Zee. 
 

Het voorstel wordt 
besproken in Raadskader 
en in het Europees 
Parlement. 

Toetreding EU tot Akte 
van Genève 

COM(2018) 
365 

Verordening van het Europees 
Parlement en de Raad inzake de 
actie van de Unie ingevolge haar 
toetreding tot de Akte van 
Genève bij de Overeenkomst van 
Lissabon betreffende 
oorsprongsbenamingen en 

Het voorstel wordt 
besproken in Raadskader 
en in het Europees 
Parlement. 



geografische aanduidingen 
 

Voorstel voor een 
verordening voor de 
definitie, presentatie en 
etikettering van 
gedistilleerde dranken 
en geografische 
benamingen voor 
gedistilleerde dranken 

COM (2018) 

12299 

Het voorstel betreft ten eerste 
een aanpassing van de 
bestaande EU-verordening 
110/2008 aan het 
Lissabonverdrag, ten tweede het 
in lijn brengen van de procedure 
voor het aanvragen van een 
geografische benaming voor 
dranken met de bestaande 
procedure voor beschermde 
geografische aanduidingen en 
oorsprongsbenamingen voor 
landbouwproducten. Ten derde 
behelst het voorstel technische 
aanpassingen en correcties. 

Over het voorstel van de 
verordening is  in 
de  Landbouwraad van 
22 oktober akkoord 
bereikt  over een 
mandaat aan 
het Voorzitterschap om 
op basis van de 
aanvaarde 
compromistekst  de 
derde triloog met het EP 
aan te gaan. 
 
 

EU-
Meststoffenverordening 
 
Voorstel voor een 
Verordening van het 
Europees Parlement en 
de Raad tot vaststelling 
van 
voorschriften inzake het 
op de markt aanbieden 
van 
bemestingsproducten 
met CEmarkering 
en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 
1069/2009 en (EG) nr. 
1107/2009 

COM(2016) 
157 
 
 

De EU-Meststoffenverordening 
harmoniseert de handelseisen 
voor bemestingsproducten 
binnen de EU. 
Het stelt uniforme producteisen 
en milieukundige 
randvoorwaarden. 

De herziening van de EU-
meststoffenverordening 
bevindt momenteel in de 
laatste fase van de 
trialoog. De verwachting 
is dat eind 2018 er een 
conclusie getrokken kan 
worden. 

Visserij    
EFMZV 
Europees Fonds voor 
Maritieme Zaken en 
Visserij 
 

 Nieuw fonds ter ondersteuning 
van het Gemeenschappelijk 
Visserijbeleid en in mindere mate 
ook van Geïntegreerd Maritiem 
Beleid (I&M) en internationaal 
oceaan governance  

Het voorstel wordt 
besproken in Raadskader 
en in het Europees 
Parlement 

Verordening 
visserijcontroles 

COM(2018) 
368 

Herziening van het systeem voor 
visserijcontroles.  

Het voorstel wordt 
besproken in Raadskader 
en in het Europees 
Parlement 

Verordening Technische 
Maatregelen (Visserij) 

COM (2016) 
134 

Deze verordening regelt de 
technische eisen aan de 
Europese zeevisserij 
(vergunningen, toegestane 
tuigen en andere hulpmiddelen, 
maaswijdtes etc.). Ook regelt het 
regionalisering (groepen 
lidstaten kunnen, binnen kaders, 
eigen afwegingen maken).In 
deze verordening wordt ook het 
al dan niet toestaan van de 
pulsvisserij geregeld.  

Het voorstel wordt 
besproken in Raadskader 
en in het Europees 
Parlement 

Meerjarenplan 
Westelijke Wateren 

COM(2018) 
149 

Voorstel tot vaststelling 
meerjarenplan voor de 
visbestanden in de westelijke 
wateren en daaraan grenzende 
wateren en voor de visserijen die 
deze bestanden exploiteren 

Het voorstel wordt 
besproken in Raadskader 
en in het Europees 
Parlement 



Meerjarenplan 
Westelijke Middellandse 
zee 

COM(2018) 
115 

Voorstel tot vaststelling 
meerjarenplan voor de visserijen 
die demersale bestanden 
exploiteren in het westelijke deel 
van de Middellandse Zee- 
Hoofdinhoud 

Het voorstel wordt 
besproken in Raadskader 
en in het Europees 
Parlement 

Diepzee TAC COM(2018) 
676 

Voorstel tot vaststelling voor 
2019 en 2020, van de 
vangstmogelijkheden voor 
vissersvaartuigen van de Unie 
voor bepaalde bestanden van 
diepzeevissen . 

Het voorstel wordt 
besproken in 
Raadskader. 

Vangstmogelijkheden 
Baltic 

COM(2018) 
608 

Voorstel tot vaststelling voor 
2019 van de 
vangstmogelijkheden voor 
bepaalde bestande in de 
Baltische Zee. 

Is besproken in 
Raadskader. Politiek 
akkoord is bereikt op 15 
oktober 2018   

Autonome 
tariefcontingenten 

COM(2018) 
625 

Voorstel voor een verordening 
van de Raad betreffende de 
opening en de wijze van beheer 
van autonome tariefcontingenten 
van de Unie voor bepaalde 
visserijproducten voor de periode 
2019 en 2020 

Het voorstel wordt 
besproken in 
Raadskader. 

Natuur 

Verordening Invasieve 
Uitheemse Soorten 

COM(2014) 
1143 

De Verordening stelt regels vast 
om de nadelige gevolgen op de 
biodiversiteit van zowel de 
opzettelijke als onopzettelijke 
introductie en verspreiding in de 
Unie van invasieve uitheemse 
soorten te voorkomen, tot een 
minimum te beperken en te 
matigen. 

Uitbreiding van de 
Unielijst (soortenlijst in 
bijlage van de 
Verordening) in voorjaar 
2019. Besluitvorming in 
EU-Milieuraad. 

 


