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Voornaamste resultaten van de Raadszitting 

Wat visserij betreft wisselden de ministers van gedachten over een raadpleging betreffende de 
vangstmogelijkheden.  

Wat landbouw betreft, werd de Raad geïnformeerd over de maatregelen die in aansluiting op de 
buitengewone Raadszitting van 7 juni 2011 over de uitbraak van E. coli zijn genomen.  

Tot slot werden de ministers geïnformeerd over de makreelvisserij door IJsland en de Faröer, over 
een conferentie inzake de toekomst van het gemeenschappelijk visserijbeleid, over Europese 
financiering voor de visserijsector na 2013, over de toekomst van het hulpprogramma voor de 
meest behoeftigen in de Unie, over de resultaten van de ministeriële bijeenkomst van de G20, over 
een conferentie betreffende de Europese veehouderij en over een conferentie betreffende 
biologische landbouw. 



 28.VI.2011 

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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BESPROKEN PUNTEN 

VISSERIJ 

Raadpleging over de vangstmogelijkheden 

De Raad kreeg een toelichting op een mededeling van de Commissie betreffende een raadpleging 
over de vangstmogelijkheden (10836/11), waarna een gedachtewisseling volgde. 

De aanpak die de Commissie in haar mededeling voorstelt, vond een gunstig onthaal, al moet 
volgens de meeste lidstaten per geval worden bezien of de vangsten in 2015 inderdaad op 
mdo-niveau zullen liggen (het niveau van de maximale duurzame opbrengst van de visbestanden). 
Daarenboven had een meerderheid van de delegaties moeite met het voornemen van de Commissie 
om de TAC met 25% te verlagen indien wetenschappelijk advies ontbreekt of de gegevens gebreken 
vertonen. Deze delegaties voerden aan dat zo'n systematische verlaging voorbijgaat aan het 
specifieke karakter van de afzonderlijke visbestanden en de sociaaleconomische aspecten buiten 
beschouwing laat. In plaats daarvan zou er volgens hen meer wetenschappelijk advies beschikbaar 
moeten komen. Ten aanzien van het voornemen om de besprekingen over de TAC's en de quota, die 
nu worden gevoerd op basis van één voorstel, voortaan op basis van twee afzonderlijke voorstellen 
te voeren, was het gros van de lidstaten van oordeel dat het in een vroeger stadium voeren van die 
besprekingen diplomatiek voordeel zou kunnen opleveren voor Noorwegen, wanneer later in het 
jaar de besprekingen met dat land plaatsvinden.  

In de Commissiemededeling wordt de vooruitgang beschreven die de voorbije jaren in het kader 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid is geboekt en wordt een koers uitgestippeld voor de 
volgende jaren. Het doel is breed maatschappelijk overleg te plegen teneinde te weten komen hoe, 
naar de mening van de Europese burgers en de andere stakeholders, de totaal toegestane vangsten 
(TAC's) voor de visserijtakken in de Europese wateren en voor de Europese vissers moeten worden 
vastgesteld.  

De TAC's (totaal toegestane vangsten) zijn de hoeveelheden die van de belangrijkste commerciële 
visbestanden mogen worden gevangen. De TAC's worden door de Raad vastgesteld op basis van 
een voorstel van de Commissie, die hiertoe uitgaat van het wetenschappelijk advies betreffende de 
situatie van de visbestanden in kwestie. De TAC's worden jaarlijks bepaald voor de meeste 
bestanden, en om de twee jaar voor de diepzeesoorten. Voor steeds meer bestanden worden de 
TAC's bepaald volgens meerjarenplannen met heldere doelen die op termijn een duurzaam beheer 
van de onderscheiden bestanden mogelijk moeten maken. De TAC's worden verdeeld over de 
lidstaten volgens een regeling die wordt aangeduid met de term "relatieve stabiliteit", welke inhoudt 
dat elke lidstaat bij de verdeling van de vangstmogelijkheden steeds een vast percentage 
toegewezen krijgt, ook al variëren de totale vangstmogelijkheden naargelang van de productiviteit 
van de visbestanden. 

Het doel dat volgens de mededeling bij de vaststelling van de TAC's, de quota en de visserij-
inspanningsniveaus voor de Europese visserijtakken voor 2012 voor ogen moet worden gehouden, 
is de geleidelijke beëindiging van de overbevissing. Het wetenschappelijk advies op grond waarvan 
de TAC's en quota worden vastgesteld, moet er specifieker op gericht zijn de vangsten in 2015 op 
mdo-niveau te brengen, zijnde het niveau waarop de maximale duurzame opbrengst van de 
visbestanden gerealiseerd wordt, waaraan de Commissie en de lidstaten zich gecommitteerd 
hebben. 
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In de mededeling wordt verklaard dat de visbestanden in de Europese wateren er over het algemeen 
op vooruitgaan, dankzij de TAC's en quota, die een cruciaal instandhoudingsinstrument blijven. De 
situatie van sommige bestanden in de Middellandse Zee en van de diepzeebestanden blijft echter 
zorgen baren.  

De mededeling schetst de situatie volgens de huidige kennis van de visbestanden en levert een 
economische analyse waaruit blijkt dat de economische rentabiliteit van de visserijsector in de EU 
zwak is en de afgelopen jaren langzaam achteruit is gegaan. Voor de toekomst worden de volgende 
beleidsaanwijzingen in overweging gegeven:  

• Voor ongeveer twee derden van de TAC's ontbreekt goede wetenschappelijke informatie over de 
overbevissing. Dit zou moeten aanzetten tot grotere omzichtigheid bij de vaststelling van de 
TAC's, door bijvoorbeeld de TAC met 25% te verlagen als wetenschappelijk advies ontbreekt of 
onvolledig is.  

• Het beheer van de visserijinspanning (de beperking van de tijd die vissersvaartuigen op zee 
doorbrengen) moet er, naast de TAC's, voor zorgen dat minder wordt teruggegooid en dat de 
mogelijkheden voor illegale vangsten worden beperkt. Dit instrument is echter nog altijd 
moeilijk toe te passen en moet aan een grondige beoordeling onderworpen worden.  

• Verscheidene van de huidige, meerjarige beheersplannen waren opgesteld met het oog op het 
herstel van uitgedunde bestanden, maar hadden niet tot doel die bestanden in een optimale 
toestand te brengen. Deze plannen moet op hun efficiëntie worden getoetst met het oog op 
verbetering.  

• Als er langetermijnplannen bestaan waarin TAC's of visserijinspanningsniveaus zijn vastgesteld, 
moeten die worden gevolgd. Dit is de beste aanpak om de duurzaamheid op de lange termijn te 
garanderen. 

• De voorbije jaren zijn de TAC-besluiten voor de meeste EU-bestanden in december genomen op 
grond van voorstellen die midden of eind oktober werden bekendgemaakt. Voor sommige 
visserijgebieden is het mogelijk vroeger tot een voorstel en een besluit te komen. De Commissie 
biedt aan om dit jaar, in plaats van het gangbare voorstel inzake TAC's en quota, met twee 
voorstellen te komen: een voorstel over interne bestanden, dat in september bij de Raad zal 
worden ingediend, en een tweede voorstel over gedeelde en internationale bestanden, dat in 
november zal worden ingediend.  

De Commissie zal haar voorstellen tot hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid aan de 
Raad voorleggen in diens zitting op 19 juli 2011, onder Pools voorzitterschap. 
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LANDBOUW 

Maatregelen naar aanleiding van de E. coli-uitbraak 

De ministers namen vervolgmaatregelen na de buitengewone zitting van de Raad van 7 juni 2011 
over de uitbraak van Escherichia coli (E.coli).  

De Raad betreurde het hoge aantal slachtoffers dat de uitbraak van E. coli geëist heeft. Vele 
delegaties waren vol lof over de snelheid waarmee de Commissie maatregelen heeft genomen ter 
vergoeding van de groentetelers die door de uitbraak zijn getroffen (zie hierna). Zij betreurden dat 
specifieke situaties, zoals telers die hun producten tegen een zeer lage prijs hebben moeten 
verkopen, buiten de maatregel zijn gevallen. Verscheidene delegaties drongen erop aan dat er lering 
uit de huidige crisis wordt getrokken en dat deze in de komende voorstellen betreffende de 
hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt meegenomen. Met betrekking tot het 
systeem voor snelle waarschuwingen wezen sommige lidstaten erop dat communicatie en 
coördinatie moeten worden verbeterd om die rampzalige gevolgen voor de markten te vermijden. 
De lidstaten vroegen in meerderheid om snel met een reclamecampagne te komen om het 
vertrouwen van het publiek in groenten en fruit te helpen herstellen. Tot slot schaarden de meeste 
van de exportlanden zich achter de Commissie in haar inspanningen voor een volledige nakoming 
van de overeenkomst met Rusland over het intrekken van zijn verbod op de invoer van fruit en 
groenten. 

Tijdens de buitengewone zitting van de Raad die het voorzitterschap op 7 juni 2011 bijeengeroepen 
heeft, hebben de ministers van Landbouw de implicaties van de recente uitbraak van E.coli in 
Noord-Duitsland voor de voedselveiligheid en voor de markt besproken. 

Tijdens die bijeenkomst bevestigde de Commissie dat alle bestaande EU-mechanismen om, op het 
gebied van voedselveiligheid en volksgezondheid, informatie te delen en de respons te coördineren 
zijn ingeschakeld zodra op 22 mei de eerste gevallen waren gemeld. Vanwege het hoge dodental en 
de problemen die zich bij de verspreiding van de door de lidstaten via deze systemen verstrekte 
informatie hebben voorgedaan, sprak de Commissie evenwel het voornemen uit het systeem te 
herzien in het licht van de huidige crisis en de mechanismen zo nodig aan te passen. 

Enkele dagen na de buitengewone Raadszitting hebben de Duitse autoriteiten groentescheuten 
afkomstig van een landbouwbedrijf in het noorden van Duitsland als bron van de E. coli-uitbraak 
aangeduid. De waarschuwing voor andere verse groenten is ingetrokken. De Commissie heeft meer 
middelen voor het promoten van de producten uitgetrokken en zei voornemens te zijn zo snel 
mogelijk een brede voorlichtingscampagne te starten. 

Met betrekking tot het effect van de uitbraak op de markt, heeft de Commissie noodkredieten 
toegekend voor in totaal 210 miljoen euro, om de telers van komkommers, tomaten, sla, courgettes 
en paprika's in de EU gedeeltelijk voor de geleden verliezen te compenseren 1.

                                                 

1 Uitvoeringsverordening (EU) nr. 585/2011 PBEU L 160, 18.6.2011, blz.71 
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De Commissie is van plan de komende dagen de nationale compensatieverzoeken uit de lidstaten te 
beoordelen en eind juli 2011 met een eerste overzicht van de algehele situatie te komen. Voorts 
tekende zij aan dat de groenteprijzen een gedeeltelijk herstel te zien geven ten opzichte van de lage 
niveaus die gedurende de crisis werden bereikt. 

Wat ten slotte de implicaties van de crisis voor de internationale handel betreft, werd het invoer-
verbod dat Rusland voor groenten en fruit uit de EU heeft afgekondigd en zware economische 
verliezen heeft veroorzaakt onder telers en handelaars, door de EU-leden afgewezen omdat het niet 
wetenschappelijk onderbouwd en buiten verhouding is. 

Sedert de buitengewone zitting heeft de Commissie de Raad meegedeeld dat zij tot een akkoord is 
gekomen met de Russische autoriteiten, die certificatie van de voedselveiligheid van de producten 
zullen aanvaarden. Voor sommige exporterende lidstaten is het Russische invoerverbod al 
ingetrokken. 
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DIVERSEN 

Makreelvisserij door IJsland en de Faröer 

De Raad werd door de Ierse delegatie geïnformeerd over de stand van zaken en over beleidsopties 
met betrekking tot de onbeperkte makreelvisserij door IJsland en de Faröer.  

Ierland stelt dat IJsland en de Faröer herhaalde pogingen om tot een gepast beheerskader te komen 
hebben afgewezen en vasthouden aan de roekeloze exploitatie van het makreelbestand in het 
noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, waardoor het voortbestaan van het bestand op 
termijn in gevaar komt, evenals de levensvatbaarheid van de makreelindustrie in de EU. De Ierse 
delegatie huldigt de opvatting dat de EU sancties dient op te leggen die de economische baten van 
de door deze landen unilateraal ingestelde TAC aanzienlijk zouden beïnvloeden.  

Het verspreidingsgebied van het makreelbestand in het noordoostelijke deel van de Atlantische 
Oceaan strekt zich uit van de wateren boven de noordkust van Spanje tot de wateren rond de Faröer 
en voor de kust van Noorwegen. Recentelijk is de makreel ook in de wateren rond IJsland 
aangetroffen. Het makreelbestand is enorm belangrijk voor de vissers in Ierland en tal van andere 
lidstaten.  

Nu IJsland en de Faröer ook voor 2011 eenzijdig enorme TAC's hebben ingesteld, dreigt de 
bevissing van het makreelbestand uit te komen op bijna 1 000 000 ton, terwijl het wetenschappelijk 
advies TAC ten belope van 646 000 ton behelst. Als de vangsten zich rond dit niveau blijven 
situeren, zal het bestand daarvan te lijden hebben, met mogelijk rampzalige gevolgen voor de 
makreelindustrie. 

Het verzoek van Ierland om tegen IJsland en de Faröer sancties in te stellen, heeft steun gekregen 
van diverse andere lidstaten. Sommige lidstaten hebben erop gewezen dat dit specifieke thema de 
lopende onderhandelingen over de toetreding van IJsland niet zou mogen belemmeren.  

Tijdens de Raad Landbouw en Visserij van juni 2010 hadden al lidstaten aangedrongen op 
stringente maatregelen tegen IJsland alsook tegen de Faröer (11428/10). 

De Commissie onderzoekt momenteel alle mogelijkheden om met deze derde kuststaten tot een 
akkoord over de vangsten voor 2012 te komen en sluit sancties niet uit, mochten die nodig blijken.  
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Conferentie over de toekomst van het gemeenschappelijk visserijbeleid  

Nederland informeerde de ministers over het verslag van de conferentie op hoog ambtelijk niveau 
betreffende de toekomst van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), die plaatsvond van 9 tot 
en met 11 maart 2011 in Noordwijk (11866/11). 

De conferentie bood vertegenwoordigers van de lidstaten en de Commissie de gelegenheid om 
belangrijke aangelegenheden in verband met de toekomst van het GVB te bespreken, met bijdragen 
van deskundigen op dit gebied. 

Door de deelnemers aan de conferentie werden drie fundamentele aspecten van het GVB belicht:  

• de rol van de markt in het nieuwe GVB, namelijk hoe de markt kan bijdragen tot verduurzaming 
en tot winstgevendheid,  

• de financiële instrumenten van het nieuwe GVB, 

• de vraag hoe regionalisering gestalte kan krijgen. 

De bijeenkomst werd niet met conclusies afgesloten. Het verslag van de conferentie werd tijdens de 
Raadszitting in de vorm van een brochure verspreid. In het verslag komen de voornaamste 
gespreksonderwerpen aan bod. 

Europese financiering voor de visserijsector na 2013 

De Raad werd geïnformeerd over een gemeenschappelijke verklaring van Bulgarije, de Tsjechische 
Republiek, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen en Roemenië over Europese financiering 
voor de visserijsector na 2013 (11904/11).  

Deze delegaties onderkenden dat de Europese visserij instaat voor voedselveiligheid en een 
duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen en een bijdrage kan leveren tot slimme, duurzame en 
inclusieve groei conform de Europa 2020-strategie. Zij merkten op dat er voor het visserijbeleid 
gepaste financiering moet komen. Daarnaast achten zij een hervorming van het GVB nodig om het 
duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen te vrijwaren, maar zij beklemtonen dat voldoende 
middelen beschikbaar moeten blijven om de steunmaatregelen van het toekomstig GVB te 
bekostigen. Met die middelen moeten specifieke sectoren, zoals mariene aquacultuur en aquacultuur 
in zoet water, worden ondersteund. In de verklaring wordt gewezen op de behoeften van de 
"nieuwe" lidstaten die niet voluit hebben kunnen profiteren van de EU-middelen die in de 
voorafgaande periode beschikbaar waren.  
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Zes lidstaten (België, Spanje, Frankrijk, Italië, Ierland en Portugal) hadden in mei 2011 al een 
gemeenschappelijke verklaring aan de Commissie doen toekomen waarin zij het belang van het 
toekomstige financiële instrument van het GVB onderstreepten.  

Hulpprogramma voor de meest behoeftigen in de Unie 

De ministers aanhoorden een uiteenzetting van het voorzitterschap en de Italiaanse delegatie over 
de toekomst die beschoren is aan de verordening betreffende de levering van levensmiddelen uit de 
interventievoorraden aan de meest behoeftigen in de Unie (11681/11). 

Gezien het belang van deze steunregeling, waarvan in 2008 meer dan 13 miljoen mensen in 
18 lidstaten profijt hadden, hebben het voorzitterschap en de Italiaanse delegatie de Commissie 
verzocht om zo spoedig mogelijk met wijzigingsvoorstellen te komen, zodat het stelsel ook in de 
toekomst kan blijven functioneren. Het verzoek heeft steun gekregen van de delegaties van België, 
Bulgarije, Estland, Spanje, Frankrijk, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Portugal, 
Roemenië, Slovenië en Slowakije, en van een aantal anderen.  

In de oorspronkelijke verordening was bepaald dat de EU levensmiddelen uit de landbouw-
interventievoorraden aan de meest behoeftigen kan verstrekken. Die regeling is echter inmiddels 
achterhaald doordat de interventievoorraden als gevolg van de hervorming van het GLB geleidelijk 
worden afgebouwd: het programma is inmiddels voor de levering van levensmiddelen veel 
afhankelijker geworden van aankopen op de markt, waar dat voorheen alleen was bedoeld voor 
situaties waarin tijdelijk geen interventievoorraden beschikbaar waren. Bijgevolg heeft het Hof van 
Justitie in april 2011 gesteld dat krachtens het huidige wetgevend kader de voor het programma 
aangewende hoeveelheden grotendeels afkomstig dienen te zijn uit de interventievoorraden en dat 
slechts kleine hoeveelheden op de markt aangekocht mogen worden.  

De Commissie heeft in september 2010 een voorstel dienaangaande aan de Raad voorgelegd 
(13435/10), dat echter door een aantal delegaties op een voorbehoud is onthaald, zoals reeds het 
geval was voor het eerste voorstel dat de Commissie in 2008 had ingediend, en wel ten aanzien van 
de rechtsgrond, die volgens deze delegaties eerder in het sociaal beleid dan in het landbouwbeleid 
moet worden gezocht. De Commissie heeft toegezegd zo spoedig mogelijk te willen debatteren op 
basis van een gewijzigde versie van haar in 2010 ingediende voorstel, om de weerslag van het arrest 
op het programma zo veel mogelijk te beperken. 

De huidige regeling inzake de verstrekking van levensmiddelen aan de meest behoeftigen werd in 
1987 vastgesteld en is uiteindelijk in 2007 geïntegreerd in de verordening houdende een 
gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten. 
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Conferentie van ngo's over de veehouderij in Europa 

De Hongaarse delegatie informeerde de Raad over de bevindingen van een conferentie die ngo's 
hebben belegd onder het motto: "Creating coherence on trade, development and sustainability: the 
European animal sector in focus" (11700/11).  

De conferentie boog zich over de vraag hoe het toekomstig GLB kan bijdragen tot duurzame 
veehouderij in Europa, met bijzondere aandacht voor het verband tussen het GLB en de handels-
politieke agenda van Europa, alsook voor de coherentie van beide beleidsterreinen met de Europese 
ontwikkelingsdoelen. De conferentie vond van 27 tot en met 29 mei 2011 plaats in Debrecen 
(Hongarije), in de marge van de informele bijeenkomst van de ministers van Landbouw en Visserij. 
De voornaamste drie agendapunten van de ministeriële bijeenkomst werden besproken vanuit een 
andere optiek: 

• Gevolgen van het afschaffen van het melkquotastelsel; 

• Stijgende voederprijzen;  

• Milieunormen en normen voor dierenwelzijn. 

De conferentie werd georganiseerd door een consortium van Europese ngo's en organisaties die zich 
bezighouden met eerlijke handel, "Create Coherence on trade and development" genaamd. Dit 
consortium wil een openbaar debat op gang brengen over de gevolgen die de handelspolitiek en het 
"hulp voor handel"-beleid van de Unie hebben voor ontwikkeling, milieu en lokale gemeen-
schappen. Bedoeling is een scala aan groepen uit het Europees maatschappelijk middenveld bij de 
bewustmaking in te schakelen door in Oost-Europa de capaciteitsopbouw in dezen te bevorderen.  
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G20 - Resultaten van de ministeriële zitting betreffende landbouw 

Frankrijk, als voorzitter van de G20, alsmede de Commissie, hebben de Raad ingelicht over de 
resultaten van de bijeenkomst van de ministers van Landbouw van de G20 op 22 en 23 juni te 
Parijs. Tijdens die bijeenkomst werd een actieplan inzake de volatiliteit van de landbouwprijzen 
goedgekeurd. Dit zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de top van staatshoofden en 
regeringsleiders van de G20 op 3 en 4 november 2011 te Cannes. 

In de Raad heeft Frankrijk de belangrijkste punten van het actieplan dat door de landbouwministers 
van de G20 werd goedgekeurd als volgt gepresenteerd: 

• de landbouwproductie op lange termijn ontwikkelen om te voldoen aan de stijgende vraag en de 
tekorten te beperken;  

• de informatie en transparantie van de markt verbeteren, in het belang van de regeringen en de 
marktdeelnemers, door een gezamenlijke gegevensbank voor voorraden en productie tot stand te 
brengen;  

• de internationale coördinatie verbeteren om het vertrouwen in de internationale markten op te 
krikken en voedselcrises te voorkomen en efficiënter te beheersen, bijvoorbeeld door een 
specifiek wereldforum in te stellen dat in geval van een crisis prompt kan reageren;  

• risicobeheersingsinstrumenten voor de meest kwetsbaren ontwikkelen, teneinde het hoofd te 
bieden aan een buitensporige volatiliteit van de levensmiddelenprijzen; en 

• de landbouwmarkten beter organiseren.  

De Commissaris verwelkomde het actieplan als een belangrijkste eerste stap en dankte Frankrijk als 
voorzitter van de G20 voor de wijze waarop het de besprekingen heeft geleid die tot de aanneming 
van het actieplan hebben geleid. 



 28.VI.2011 

 
11835/11 16 
 NL 

NGO-congres over de biologische landbouw 

De ministers werden door Hongarije ingelicht over een door een NGO georganiseerd congres 
getiteld ("De biologische landbouw als kans voor de Europese landbouw") (12160/11).  

Dit congres bood vele gelegenheden voor debat over de toekomst van voeding en landbouw in de 
EU, actieplannen voor de biologische landbouw en de ontwikkeling van de markt voor 
bioproducten in de nieuwe lidstaten. Het was georganiseerd door het voorzitterschap in samen-
werking met de EU-groep van de IFOAM (International federation of organic agricultural 
movements, Internationale federatie van bewegingen voor biologische landbouw) en de Hongaarse 
organisaties in de sector biologische voeding, en het vond plaats op 31 mei en 1 juni te Gödöllö 
(Hongarije).  

De deelnemers hebben tijdens het congres verschillende conclusies goedgekeurd:  

• De biologische landbouw kan beschouwd worden als een aanjager voor de plattelandseconomie 
in de nieuwe lidstaten.  

• In het kader van het toekomstige GLB is de biologische landbouw een nuttig element bij de 
ontwikkeling van een duurzame landbouw.  

• Een samenhangend beleidskader dient de ontwikkeling van de biologische landbouw te 
begeleiden.  

In de toekomst kunnen de voedselvoorziening en de landbouw steunen op plaatselijke toeleverings-
ketens, waarin de biologische landbouw een belangrijke rol zal spelen. Tevens werd gesteld dat de 
biologische landbouw nu klaar is voor de nieuwe uitdagingen die de landbouw zal moeten 
overwinnen, in het bijzonder op het vlak van duurzaamheid. De biologische landbouw moet worden 
beschermd tegen besmetting door GGO's opdat deze een duurzaam en lage input-landbouwsysteem 
kan blijven. 
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN 

LANDBOUW 

Groenland en de EU - Vereenvoudiging van de sanitaire controles  

De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan een besluit van de Raad tot vaststelling van 
vereenvoudigde voorschriften en procedures voor sanitaire controles van visserijproducten, levende 
tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren, mariene buikpotigen en bijproducten 
daarvan uit Groenland (11240/11).  

Met het oog op een regeling tussen Groenland en de EU betreffende de sanitaire controles op 
verschillende producten van vis en schaal- en schelpdieren ter bevordering van de handel in deze 
producten vanuit Groenland, dient dit land de sanitaire voorschriften van de EU alsook, in 
voorkomend geval, haar gezondheidsvoorschriften betreffende deze producten over te nemen. 

Aangezien Groenland een van de landen en gebieden overzee van de EU is, gaat de versterking van 
de relatie en de samenwerking tussen dit land en de EU die met deze regeling wordt ingevoerd, 
enerzijds de EU aan, en anderzijds de regeringen van Groenland en Denemarken.  

Akkoord tussen de EU en Chili - Sanitaire en fytosanitaire aangelegenheden 

De Raad heeft een besluit goedgekeurd over het standpunt van de EU betreffende Besluit nr. 1/2011 
van het Gemengd comité van beheer voor sanitaire en fytosanitaire (SPS) maatregelen, dat 
betrekking heeft op de wijziging van bijlage IV bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot 
stand wordt gebracht tussen de EU en Chili (11091/11). 

Dit besluit heeft ten doel het door de EU in te nemen standpunt vast te stellen inzake de opneming 
van de sector "visserijproducten" en de subsector "tweekleppige weekdieren" in de lijst van 
producten in bijlage IV, waarvan de gelijkwaardigheid bij prioriteit kan worden erkend. Door deze 
opneming kan de gelijkwaardigheid van de in Chili toegepaste verwerkingsmethoden voor vis en 
weekdieren, die thans in de EU-regels niet is erkend, worden beoordeeld.  

In bijlage IV van de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de EU en 
Chili worden de sanitaire en fytosanitaire maatregelen vastgesteld die van toepassing zijn op de 
handel in dieren en dierlijke producten, planten, plantaardige producten en andere goederen, 
alsmede dierenwelzijn. 
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VISSERIJ 

Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Gabon - Onderhandelingen over de vernieuwing 

De Raad heeft een besluit aangenomen waarbij de Commissie wordt gemachtigd om namens de 
Europese Unie onderhandelingen te openen voor de vernieuwing van het protocol bij de 
partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Gabon. 

Het huidige protocol is op 3 december 2005 in werking getreden en zal op 2 december 2011 
verstrijken. 

MILIEU 

Instandhouding van trekkende soorten 

De Raad heeft de EU gemachtigd de twee memoranda van overeenstemming in het kader van het 
Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten te ondertekenen; deze betreffen 
respectievelijk de instandhouding van trekkende haaien en die van roofvogels.  

Middels een schriftelijke procedure, die op 23 juni is afgesloten, heeft de Raad de Commissie 
eveneens gemachtigd namens de EU voor te stellen de valkensoorten Falco cherrug en Falco 
verspetinus toe te voegen aan de lijst van de in het kader van hetzelfde verdrag beschermde 
trekkende diersoorten. 

JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN 

Geautomatiseerde uitwisseling van gegevens door Slovenië 

De Raad heeft het besluit aangenomen betreffende de start van de automatische uitwisseling van 
gegevens uit kentekenregisters door Slovenië (11490/11). Tijdens de evaluatieprocedure 
overeenkomstig Besluit 2008/616/JHA (PB L 210, 6.8.2008) is geconcludeerd dat de algemene 
bepalingen betreffende gegevensbescherming door de Republiek Slovenië volledig zijn uitgevoerd 
en dat dit land derhalve met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit 
persoonsgegevens mag ontvangen en verstrekken. 
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Bijdrage aan het Europees Ontwikkelingsfonds 

De Raad heeft het herziene bedrag van de bijdragen van de lidstaten aan het Europees 
Ontwikkelingsfonds voor 2011 vastgesteld op 3,1 miljard euro. Ook heeft hij de tweede tranche 
vastgesteld die elke lidstaat dit jaar aan de Commissie en aan de Europese investeringsbank moet 
afdragen (11689/11). 

Beheer van de externe steun van de EU 

De Raad heeft conclusies aangenomen, waarmee hij reageert op Speciaal verslag nr. 1/2011 van de 
Rekenkamer met als titel "Heeft de deconcentratie van het externe-steunbeheer van de Commissie 
van het hoofdkantoor naar de delegaties geleid tot een betere steunverlening?". Hij spreekt daarin 
zijn voldoening uit over de conclusie van de Rekenkamer dat de deconcentratie, als cruciaal 
onderdeel van de bredere hervorming door de Commissie van het beheer van haar externe bijstand 
de afgelopen tien jaar, inderdaad heeft bijgedragen tot een betere steunverlening, Deze conclusies 
staan in 11309/11. 

HANDELSPOLITIEK 

Antidumping - Cumarine - Aziatische landen 

De Raad heeft een verordening vastgesteld tot beëindiging van de antidumpingmaatregelen van 
toepassing op de invoer van cumarine van oorsprong uit de Volksrepubliek China, India, Thailand, 
Indonesië en Maleisië (11546/11). 

ONDERZOEK 

Kaderprogramma van Euratom voor onderzoek inzake kernenergie (2012-2013) 

De Raad heeft een algemene oriëntatie vastgesteld tot verlenging, met twee jaar, van het lopende 
kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor onderzoek inzake 
kernenergie (12009/11). 

Met dit nieuwe besluit wordt het programma van Euratom, dat eind 2011 afloopt, verlengd tot 
eind 2013. 

Voor meer informatie: zie persmededeling 12161/11. 
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ENERGIE 

Energie-etikettering van airconditioners  

De Raad heeft geen bezwaar gemaakt tegen een ontwerp van gedelegeerde verordening van de 
Commissie van 4 mei 2011 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees 
Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van airconditioners (9968/11+ 
ADD 1-19). 

Deze gedelegeerde verordening heeft ten doel voor airconditioners nieuwe, ambitieuzere energie-
efficiëntieklassen in te voeren om ze aan te passen aan de technologische ontwikkelingen en meer 
dynamiek in het etiketteringssysteem te brengen.  

Energiegemeenschapsverdrag - wijzigingen 

De Raad heeft de Commissie gemachtigd namens de EU te onderhandelen over wijzigingen in het 
Energiegemeenschapsverdrag ten einde het acquis inzake energie aan te passen aan de recente 
wijzigingen in de wetgeving van de EU (derde pakket betreffende de interne energiemarkt en 
Richtlijn 2009/28/EG betreffende hernieuwbare energiebronnen)  

Het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap is in 2006 in werking getreden. Met de 
Energiegemeenschap wordt, op basis van een juridisch bindend kader, de interne markt voor 
energie van de EU uitgebreid tot Zuidoost-Europa en verder. 

Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar: 

http://www.energy-community.org/  
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ONDERWIJS 

Voortijdig schoolverlaten 

De Raad heeft een aanbeveling goedgekeurd inzake beleid ter bestrijding van voortijdig school-
verlaten (10544/11), waarmee hij vooruitgang hoopt te boeken op weg naar het hoofddoel van 
Europa 2020, namelijk het aandeel van voortijdige schoolverlaters in 2020 terug te brengen tot 
minder dan 10% (tegenover 14,4 % in 2009). Het terugdringen van schooluitval dient twee doelen 
van Europa 2020: "slimme groei" door het verbeteren van het onderwijs- en het opleidingsniveau, 
en "inclusieve groei", doordat een van de grote risicofactoren voor werkloosheid, armoede en 
sociale uitsluiting wordt aangepakt. 

De lidstaten worden opgeroepen er zorg voor te dragen dat uiterlijk eind 2012 breed opgezette 
strategieën inzake voortijdig schoolverlaten voorhanden zijn, en dat deze worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de nationale prioriteiten en de doelstellingen in het kader van Europa 2020. 
Er dienen breed opgezette strategieën te worden ontwikkeld met preventiemaatregelen en 
interventiemaatregelen, alsook met compensatiemaatregelen om voortijdige schoolverlaters, te 
reïntegreren. Deze strategieën moeten zowel op het onderwijs- als op het sociale beleid betrekking 
hebben, ze moeten empirisch onderbouwd zijn en geschikt voor verschillende lokale, regionale en 
nationale situaties. 

Leermobiliteit 

De Raad heeft een aanbeveling goedgekeurd betreffende het bevorderen van de leermobiliteit van 
jongeren (11327/11), die deel uitmaakt van het vlaggenschipinitiatief van Europa 2020, Jeugd in 
beweging (13726/10). Leermobiliteit, d.w.z. transnationale mobiliteit met als doel nieuwe vaardig-
heden te verwerven, is een van de belangrijkste instrumenten voor individuen, in het bijzonder 
jongeren, om hun toekomstige inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling te verbeteren. 

De aanbeveling roept de lidstaten op passende stappen te nemen om onder andere de 
administratieve en institutionele belemmeringen die de vooruitgang op dit terrein nog steeds 
hinderen, weg te nemen. Tegelijkertijd eerbiedigt zij volledig de bevoegdheden en verantwoorde-
lijkheden van de lidstaten in het kader van hun nationale en Europese wetgeving. 

 


