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Voornaamste resultaten van de Raadszitting 

Het Cypriotische voorzitterschap heeft in openbare zitting een toelichting gegeven bij zijn 
werkprogramma op het gebied van landbouw en visserij. 

Op landbouwgebied heeft de Raad in het kader van de hervorming van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB) twee openbare debatten gehouden over de voorstellen voor verordeningen 
over respectievelijk plattelandsontwikkeling en de gemeenschappelijke marktordening voor 
landbouwproducten. 

Op visserijgebied hebben de ministers van gedachten gewisseld over een mededeling van de 
Commissie betreffende een raadpleging over de vangstmogelijkheden voor 2013. 

Tot slot is aan de Raad verslag uitgebracht over de situatie in de zuivelsector, de gevolgen van de 
natuurbranden voor de landbouw in Spanje, de samenwerking met China in de landbouw- en 
voedingsmiddelenindustrie, een conferentie van de directeuren van de betaalorganen van de EU, 
dierenwelzijn tijdens het vervoer en het beheer van het makreelbestand in het noordoostelijk deel 
van de Atlantische oceaan. 



 16.VII.2012 

1  Wanneer de Raad verklaringen, conclusies of resoluties heeft aangenomen, wordt dat in de titel van het 
betrokken punt vermeld. De aangenomen teksten staan tussen aanhalingstekens. 

  De documenten waarvan het nummer in de tekst wordt genoemd, staan op de internetsite van de Raad 
http://www.consilium.europa.eu. 

  Besluiten ten aanzien waarvan verklaringen voor de Raadsnotulen zijn afgelegd die beschikbaar zijn voor 
het publiek, zijn aangegeven met een asterisk; de tekst van de verklaringen staat op de bovengenoemde 
internetsite van de Raad en is ook verkrijgbaar bij de Persdienst. 
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DEELNEMERS 

België: 
mevrouw Sabine LARUELLE minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en 

Landbouw 

Bulgarije: 
de heer Miroslav NAJDENOV minister van Landbouw en Voedselvoorziening 

Tsjechië: 
de heer Petr BENDL minister van Landbouw 

Denemarken: 
mevrouw Mette GJERSKOV minister van Voedselvoorziening, Landbouw en Visserij 

Duitsland: 
de heer Robert KLOOS staatssecretaris, ministerie van Voedselvoorziening, 

Landbouw en Consumentenbescherming 
Estland: 
de heer Helir-Valdor SEEDER minister van Landbouw 

Ierland: 
de heer Simon COVENEY minister van Landbouw, Voedselvoorziening en Mariene 

Zaken 

Griekenland: 
de heer Athanasios TSAFTARIS minister van Landbouw 
mevrouw Georgia BAZOTI-MITSONI secretaris-generaal voor Voedselvoorziening en Landbouw 
de heer Andreas PAPASTAVROU plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

Spanje: 
de heer Miguel ARIAS CAÑETE minister van Landbouw, Voedselvoorziening en 

Milieubeheer 

Frankrijk: 
de heer Stéphane LE FOLL minister van Landbouw en Voedingszaken 
de heer Frédéric CUVILLIER minister van Milieubeheer, Duurzame Ontwikkeling en 

Energie 

Italië: 
de heer Marco PERONACI plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

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

Milieubeheer 
mevrouw Egly PANTELAKIS permanent secretaris, ministerie van Landbouw, 

Natuurlijke Rijkdommen en Milieu 

Letland: 
mevrouw Laimdota STRAUJUMA minister van Landbouw 

Litouwen: 
de heer Edvardas RAUGALAS viceminister van Landbouw 

Luxemburg: 
de heer Romain SCHNEIDER minister van Landbouw, Wijnbouw en 

Plattelandsontwikkeling, minister van Sport, gedelegeerd 
minister van Solidaire Economie 

Hongarije: 
de heer György CZERVÁN staatssecretaris, ministerie van Plattelandsontwikkeling 

Malta: 
de heer Patrick MIFSUD plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

Nederland: 
de heer Henk BLEKER minister van Landbouw en Buitenlandse Handel 

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

Waterhuishouding 
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Polen: 
de heer Andrzej BUTRA onderstaatssecretaris, ministerie van Landbouw en 

Plattelandsontwikkeling 

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

en Ruimtelijke Ordening 
de heer José DIOGO ALBUQUERQUE staatssecretaris voor Landbouw 

Roemenië: 
de heer Daniel CONSTANTIN minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling 

Slovenië: 
de heer Franc BOGOVIČ minister van Landbouw en Milieubeheer 

Slowakije: 
mevrouw Magdalena LACKO-BARTOŠOVÁ staatssecretaris, ministerie van Landbouw en 

Plattelandsontwikkeling 

Finland 
de heer Jari KOSKINEN minister van Land- en Bosbouw 

Zweden: 
de heer Magnus KINDBOM staatssecretaris, ministerie van Plattelandszaken 

Verenigd Koninkrijk: 
de heer Jim PAICE onderminister van Landbouw en Voedselvoorziening, 

ministerie van Milieubeheer, Voedselvoorziening en 
Plattelandszaken 

 

Commissie: 
de heer Dacian CIOLOŞ lid 
de heer John DALLI lid 
mevrouw Maria DAMANAKI lid 

 

De regering van de toetredende staat was als volgt vertegenwoordigd: 

Kroatië: 
mevrouw Snježana ŠPANJOL viceminister van Landbouw 
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BESPROKEN PUNTEN 

Werkprogramma van het voorzitterschap  

Het Cypriotische voorzitterschap heeft in openbare zitting een toelichting gegeven op zijn 
werkprogramma op het gebied van landbouw en visserij (12261/12). 

Op landbouwgebied heeft het voorzitterschap onder meer de volgende prioriteiten: 

• de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) een nieuwe impuls geven 
door: 

gerichte gedachtewisselingen te organiseren over de vier belangrijkste GLB-verordeningen van 
het GLB-hervormingspakket (rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkeling, de integrale 
gemeenschappelijke marktordening (GMO) en de financiering van het GLB; 

de vaststelling van een partiële algemene oriëntatie over de voornaamste elementen van de 
hervorming van het GLB in november voor te bereiden; 

een akkoord met het Europees Parlement over de voorstellen betreffende overgangsmaatregelen 
voor de rechtstreekse betalingen, en de wijnsector na te streven. 

• de landbouwwetgeving in overeenstemming brengen met het Verdrag van Lissabon; het 
voorzitterschap hoopt te dien einde met het Europees Parlement overeenstemming te bereiken 
over enkele voorstellen zoals de ultraperifere gebieden en de kleinere eilanden in de Egeïsche 
Zee. 

• in het verlengde van het akkoord met het Europees Parlement dat onder Deens voorzitterschap is 
bereikt, zorgen voor de definitieve vaststelling van de tekst betreffende de kwaliteitsregeling 
voor landbouwproducten. 

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

• de herziening van het hygiënepakket en de verordening betreffende officiële controles; 

• de nieuwe wet diergezondheid. 

• de nieuwe verordening huisdieren, die onder meer betrekking heeft op niet-commerciële 
verplaatsingen van huisdieren en diergezondheidsvoorschriften voor de intra-EU-handel en de 
invoer van huisdieren. 
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De prioriteiten van het visserijbeleid betreffen vooral: 

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

bepaalde onderdelen van het GVB-hervormingspakket (nieuwe basisverordening, nieuwe 
gemeenschappelijke marktordening en nieuw Europees Fonds voor Maritieme Zaken en 
Visserij 2014-2020) grondiger te bespreken op basis van de in juni 2012 vastgestelde 
algemene oriëntatie; 

een partiële algemene oriëntatie over het voorstel voor het Europees Fonds voor Maritieme 
Zaken en Visserij (EMFF) 2014-2020 op te stellen;  

• de bespreking van de jaarlijkse mededeling van de Commissie over de vangstmogelijkheden in 
2013, dat het pad zal effenen voor politieke akkoorden over de totaal toegestane vangsten 
(TAC’s) en de quota (vangstmogelijkheden van bepaalde visbestanden voor EU-vaartuigen, 
vangstmogelijkheden voor diepzeesoorten, voor de Oostzee en voor de Zwarte Zee); 

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

• andere belangrijke voorstellen betreffende: 

technische maatregelen (wijziging van Verordening nr. 850/98) die nodig zijn om de continuïteit 
van de voorlopige technische maatregelen die op het einde van het jaar vervallen, te 
garanderen;  

de regeling voor toegang tot de 12 mijlszone (art. 17 van de huidige GVB-regeling), die op 31 
december 2012 afloopt en moet worden verlengd tot het nieuwe GVB vastgesteld is; 

onder dit voorzitterschap vast te stellen handelsmaatregelen; 

het ontvinnen van haaien, waaromtrent het voorzitterschap een akkoord in eerste lezing zal 
trachten te bereiken. 
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Hervorming van het GLB 

De ministers hebben twee oriënterende debatten gehouden in het kader van de hervorming van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De besprekingen gingen vooral over specifieke punten 
in: 

• het voorstel voor een verordening inzake steun voor plattelandsontwikkeling (verordening 
plattelandsontwikkeling) (15425/1/11). 

• het voorstel voor een verordening tot vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening 
voor landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening") (15397/2/11). 

Plattelandsontwikkeling 

De meeste delegaties zijn het erover eens dat risicobeheer voor de landbouwers van cruciaal belang 
is geworden door de uitdagingen die zich wegens de klimaatverandering en de prijsvolatiliteit voor 
de moderne landbouw aandienen. Vele lidstaten steunen ook het Commissievoorstel over 
risicobeheer via de tweede pijler, dat de lidstaten soepelheid bij de toepassing biedt, alsook de 
mogelijkheid om de maatregelen met andere initiatieven in het kader van de tweede pijler te 
combineren. 

Sommige delegaties waren evenwel niet overtuigd van de steun voor risicobeheer in het kader van 
de tweede pijler en waren in het bijzonder gekant tegen het inkomensstabiliseringsinstrument omdat 
zij vrezen dat de maatregel aanzienlijke financiële middelen zal vergen en derhalve een groot 
aandeel van hun nationale middelen zal opslorpen ten nadele van andere maatregelen, zoals 
maatregelen op het gebied van klimaat en milieu. Volgens hen bieden de bepalingen van de eerste 
pijler een toereikend vangnet voor het inkomen van de landbouwers. 

De meeste delegaties vonden de door de Commissie voorgestelde steunpercentages passend. 
Sommige delegaties wensten niettemin de steunintensiteit te verhogen, teneinde die in overeen-
stemming te brengen met de huidige niveaus van steunverlening. Verscheidene delegaties wilden 
ook een verlaging van de drempel van 30% om als landbouwer in aanmerking te komen voor 
steunmaatregelen.  Deze drempel is gebaseerd op WTO-voorschriften. Sommige delegaties vroegen 
om speelruimte om bestaande systemen en instrumenten te handhaven. Zo werd indexering 
genoemd als geschikte manier om de berekening van het inkomensverlies te vereenvoudigen. 
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Integrale GMO 

De voorgestelde steunmaatregelen konden rekenen op brede steun in de Raad. Sommige lidstaten 
vonden de voorgestelde aanpak echter niet ambitieus genoeg en waren van mening dat er meer kan 
worden gedaan. 

Met betrekking tot de bepaling inzake marktverstoring (artikel 154) wilden sommige delegaties een 
duidelijke definitie van 'crisis' of meer garanties dat deze maatregel alleen in echt uitzonderlijke 
situaties zal worden gebruikt. Een groot aantal delegaties was echter van mening dat de Commissie 
snel en soepel moet kunnen reageren op onvoorziene situaties en elementen.  

Een meerderheid van lidstaten was ervoor gewonnen om de werkingssfeer van deze bepaling tot 
alle producten uit te breiden (i.e. de schrapping van artikel 154, lid 2). 

Met betrekking tot de maatregelen betreffende dierziekten en verlies van vertrouwen bij de 
consument als gevolg van risico's voor de gezondheid van mensen, dieren of planten (artikel 155) 
konden de meeste delegaties zich vinden in de tekst van het voorzitterschap en de verruiming van 
de maatregelen betreffende verlies van vertrouwen bij de consument tot alle sectoren van de 
integrale GMO. 

Sommige delegaties wilden ook een groter medefinancieringspercentage. 

Wat tenslotte de maatregelen om specifieke problemen op te lossen (artikel 156) betreft, waren de 
lidstaten het meestal eens over het belang van deze maatregel en waren zij ervoor dat de Commissie 
over een grote soepelheid blijft beschikken om op te treden. 

Het hervormingspakket van het GLB werd door de Commissie gepresenteerd op de zitting van de 
Raad Landbouw in oktober 2011. De Raad heeft in de zittingen van de Raad Landbouw van 
november en december vorig jaar en van januari dit jaar reeds oriënterende debatten gehouden over 
de verordeningsvoorstellen betreffende rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkeling en de 
integrale gemeenschappelijke marktordening. 

In maart dit jaar hebben de ministers een debat gehouden over de vereenvoudiging van het GLB. 
Tijdens zijn laatste zitting in april heeft de Raad een oriënterend debat gehouden over jonge 
landbouwers, kleine landbouwers, facultatieve gekoppelde steun en extra financiering voor 
landbouwers in gebieden met natuurlijke beperkingen, alsook over interne verdeling, de definitie 
van 'actieve landbouwers' en het instellen van een plafond voor de steun aan grote landbouw-
bedrijven. In mei heeft de Raad nog een oriënterend debat gehouden over de vergroening van het 
GLB, en reeds in juni over aangelegenheden in verband met plattelandsontwikkeling. 

Afgezien van deze debatten heeft het Deense voorzitterschap ook een voortgangsverslag 
gepresenteerd waarin de resultaten worden toegelicht die in het eerste semester van 2012 zijn 
bereikt met betrekking tot de voornaamste elementen van de voorstellen voor de hervorming van 
het GLB. 
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Vangstmogelijkheden voor 2013 

De Raad kreeg een toelichting op een mededeling van de Commissie betreffende een raadpleging 
over de vangstmogelijkheden voor 2013 (10746/12), waarna een gedachtewisseling volgde. 

De meeste lidstaten waren het erover eens dat de toestand van de visbestanden algemeen gesproken 
verbeterd is. Voor de bestanden waarover weinig gegevens bestaan, gaven verscheidene delegaties 
er de voorkeur aan de situatie per geval te bekijken op basis van de huidige totaal toegestane 
vangsten (TAC's). 

Tijdens de bespreking van de vangstmogelijkheden verwezen verscheidene delegaties naar het in 
juni dit jaar onder Deens voorzitterschap bereikte akkoord om vóór 2015 en uiterlijk in 2020 
maximale duurzame opbrengsten (MDO) vast te stellen waar mogelijk (d.w.z. voor de bestanden 
waarvoor voldoende gedetailleerde wetenschappelijke adviezen beschikbaar zijn). 

Verscheidene delegaties wezen erop dat de visserij-inspanning voor kabeljauw moet worden 
herzien om deze aan te passen aan de huidige situatie van dit bestand. Ook het vaststellen van 
meerjarenplannen werd door een meerderheid van delegaties als essentieel beschouwd. 

Vele delegaties betreurden dat dit jaar de praktijk van vorig jaar wordt voortgezet waarbij voor de 
vangstmogelijkheden in 2013 voor bepaalde visbestanden voor EU-vaartuigen twee voorstellen 
worden ingediend, namelijk één betreffende EU-bestanden en een ander betreffende gedeelde en 
internationale bestanden. 

In haar presentatie stelde de Commissie dat gezien het grotere aantal bestanden op MDO-niveau de 
visbestanden er in het algemeen beter aan toe zijn dan vorig jaar. De Commissie beklemtoonde 
tevens dat de beschikbare wetenschappelijke gegevens over de visbestanden verbeterd zijn: het 
aantal bestanden waarover weinig gegevens bestaan en geen kwantitatief advies beschikbaar is, is 
sedert vorig jaar sterk gedaald. 

De mededeling schetst de algemene aanpak die de Commissie bij het formuleren van haar 
voorstellen voor de vangstmogelijkheden zal volgen. De Commissie zal door middel van een 
openbare raadpleging om de adviezen van de regionale adviesraden en van alle relevante 
belanghebbenden verzoeken. 

In dat document wordt de staat van de visbestanden beschreven. De mededeling bevat ook een 
beperkt overzicht van de economische prestaties van de EU-vloot en beklemtoont het belang van 
beheersplannen voor de lange termijn en beheer conform het wetenschappelijk advies. Afgaande op 
de eerste wetenschappelijke indicaties zullen de adviezen positiever zijn dan vorig jaar. 
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In de mededeling worden de werkmethodes voor het voorstellen van de totaal toegestane vangsten 
(TAC's) beschreven. De beheersplannen voor de lange termijn en de internationale overeenkomsten 
zullen rechtstreeks worden toegepast. Voor soorten waarvoor het ICES een MDO-kader heeft 
uitgewerkt, is de Commissie voornemens het rechtstreeks toe te passen, hoewel zij te kennen heeft 
gegeven dat een geleidelijke toepassing voor 2015, indien verenigbaar met het advies, aanvaardbaar 
zou kunnen zijn. Voorts zou, wanneer een voorlopig wetenschappelijk advies voorhanden is, dat 
advies gebruikt moeten worden voor het vaststellen van de TAC's en wordt aanbevolen het 
voorzorgsbeginsel te volgen wanneer geen wetenschappelijk advies beschikbaar is. 

Tot slot moet erop worden gewezen dat: 

• het beheer via functionele eenheden moet worden overwogen voor de bestanden die daarvoor in 
aanmerking komen, zoals langoustines; 

• net zoals vorig jaar geen "horizontale" oplossing wordt voorgesteld voor bestanden waarover 
weinig gegevens beschikbaar zijn. 

De regeling voor het beheer van de visserij-inspanning zal worden herzien in het kader van een 
proces waarbij de meest diverse belanghebbenden betrokken worden. 

Met betrekking tot de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden voor EU-vaartuigen is de 
Commissie voornemens ook dit jaar de praktijk van vorig jaar te volgen waarbij twee voorstellen 
worden ingediend: één betreffende EU-bestanden en een ander betreffende gedeelde en 
internationale bestanden. Het eerste formele voorstel zal in september bij de Raad worden 
ingediend, het tweede in november. 

De Commissievoorstellen voor de diepzeesoorten, de Oostzee en de Zwarte zee zullen in 
respectievelijk september, oktober en november worden ingediend. 
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DIVERSEN 

31e conferentie van de directeuren van de betaalorganen van de EU 

Op initiatief van de Deense delegatie zijn de ministers in kennis gesteld van de algemene conclusies 
van de 31e Conferentie van de directeuren van de betaalorganen van de EU, die op 20 en 
21 juni 2012 te Horsens (Denemarken) heeft plaatsvonden (12231/12). 

De Deense delegatie bracht verslag uit over de conclusies die de directeuren van de betaalorganen 
tijdens deze conferentie hebben getrokken; zij stelden dat de kosten en de administratieve lasten 
dreigen toe te nemen als het hervormingsvoorstel blijft zoals het is. Samen met Denemarken vonden 
verscheidene lidstaten dat deze conclusies bevestigen dat het  GLB vereenvoudigd moet worden.  

Het belangrijkste onderwerp van de conferentie in Horsens was de praktische toepassing van het 
huidige voorstel voor hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Door werkgroepen is 
een gedetailleerde analyse verricht van de moeilijkheden bij de toepassing op drie specifieke 
gebieden: 

vergroening; 

het toekomstige landbouwpercelenidentificatiesysteem (LPIS); 

de rol van de betalingsagentschappen bij de beoordeling van foutenpercentages. 

Deze conferentie is een tweejaarlijkse bijeenkomst van de hoofden van de betaalorganen van de 
EU, vertegenwoordigers van de instellingen van de landbouwsector van de kandidaat-lidstaten van 
de EU en vertegenwoordigers van de EU-instellingen. Doel is van gedachten te wisselen over 
aangelegenheden die van belang zijn voor de betaalorganen van de EU, ideeën en beste praktijken 
uit te wisselen voor het vervullen van de taken en problemen te bespreken die verband houden met 
de verrichtingen van de betaalorganen. 

Situatie van de markt voor melk en zuivelproducten 

Polen en Litouwen vroegen de Commissie passende maatregelen te nemen tegen de verslechterende 
situatie op de markt voor melk en zuivelproducten in de EU (12448/12). Vervolgens heeft de 
Commissie de Raad in kennis gesteld van haar evaluatie van de situatie (12236/12). 
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Sommige lidstaten steunden het door Polen en Litouwen tot de Commissie gerichte verzoek om 
marktmaatregelen namelijk: 

op korte termijn, een tijdelijke herinvoering van de uitvoerrestituties; 

op langere termijn, een verhoging van de huidige referentie- en interventieprijzen voor boter en 
mageremelkpoeder. 

Andere lidstaten onderkenden weliswaar de door Polen en Litouwen beschreven situatie, maar 
deelden de mening van de Commissie dat er momenteel geen maatregelen nodig zijn of dat die niet 
doeltreffend zouden zijn. Zij wensen dat de Commissie de situatie op de markt voor melk en 
zuivelproducten op de voet blijft volgen. 

In haar verslag over de situatie op de markt voor melk en zuivelproducten tijdens de eerste maanden 
van dit jaar heeft de Commissie erop gewezen dat de huidige daling van de melkprijs toe te 
schrijven valt aan verscheidene factoren, waaronder de wereldwijde toename van de melkproductie 
en het seizoensgebonden karakter van de productie. Zij wees er tevens op dat het effect van de 
prijsdaling groter is in bepaalde lidstaten die zich in een specifieke situatie bevinden en structurele 
problemen hebben in deze sector. 

De Commissie stelde niettemin dat zij de ontwikkelingen op de melkmarkt van nabij blijft volgen. 
Op basis van een evaluatie van de situatie zal de Commissie dit probleem tijdens een toekomstige 
Raadszitting indien nodig opnieuw aan de orde stellen. Zij is bereid om passende maatregelen te 
nemen als zij dat nodig acht. 

Branden in Spanje - Gevolgen voor de landbouw 

De Spaanse delegatie heeft aan de ministers verslag uitgebracht over de gevolgen van de 
ongecontroleerde branden voor de landbouw in Spanje (12480/12). 

In Spanje zijn heel kort geleden in het oosten van het land in de buurt van Valencia de ergste 
bosbranden in meer dan tien jaar uitgebroken.  De door de branden teweeggebrachte schade zou tot 
gevolg kunnen hebben dat de regio getroffen wordt door een ernstige verslechtering van haar 
bosecosystemen, de ontvolking van plattelandsgebieden en het onbewoond achterlaten van 
landbouwbedrijven, die de economische stabiliteit van de regio, en bijgevolg ook zijn sociale en 
ecologische stabiliteit, in gevaar zouden kunnen brengen. Gezien de huidige economische crisis en 
de economische, sociale en milieuproblemen waarmee de regio te kampen heeft om terug tot een 
normale situatie te komen, roept Spanje de hulp in van de EU. 

De Commissie verklaarde bereid te zijn om zich met spoed te buigen over een verzoek dat Spanje in 
het kader van het fonds voor regionale ontwikkeling zou doen naar aanleiding van de gevolgen van 
de ongecontroleerde branden voor de bosbouw en de landbouwactiviteiten. 
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Landbouwsamenwerking met China 

De Commissie heeft aan de Raad verslag uitgebracht over de inhoud van het plan voor samen-
werking tussen de EU en China op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling, dat door 
Commissielid Ciolos met de Chinese minister van Landbouw is ondertekend tijdens zijn bezoek aan 
China van 8 tot en met 13 juni 2012 (12456/12). 

Doel van het plan is de samenwerking tussen de EU en China te intensiveren teneinde gemeen-
schappelijke en mondiale problemen, in het bijzonder op het gebied van voedselzekerheid, 
duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering, voedselveiligheid, plattelands-
ontwikkeling en biologische landbouw, doeltreffender aan te pakken.  

Dierenwelzijn tijdens vervoer* 

In het verlengde van de goedkeuring, in juni, van de conclusies van de Raad over de bescherming 
en het welzijn van dieren (10478/12 ADD 1) hebben Oostenrijk en Nederland bij de Raad verslag 
uitgebracht over het welzijn van landbouwhuisdieren tijdens vervoer (12403/12). 

Omdat in deze conclusies rekening wordt gehouden met de bevindingen in het Commissieverslag 
over de gevolgen van Verordening 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer, 
achtten Oostenrijk en Nederland het van essentieel belang dat de EU zich zou committeren aan het 
versterken van het huidige juridisch kader op dit gebied, door een herziening te overwegen van 
Verordening 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer, met name door voor het 
vervoer van dieren een maximumduur vast te stellen. 

Een aantal lidstaten steunde het verzoek van Oostenrijk en Nederland om de bestaande wettelijke 
bepalingen betreffende de bescherming van dieren tijdens vervoer te herzien, terwijl andere 
delegaties tegen herziening waren. 

In haar verslag verklaart de Commissie dat een wijziging van de verordening niet de beste aanpak 
zou zijn om de vastgestelde problemen op te lossen, en dat een stabiele juridische situatie de 
lidstaten en belanghebbenden in staat zal stellen zich te richten op handhaving binnen een stabiel 
juridisch kader. De Commissie herhaalde dit standpunt naar aanleiding van een verzoek van de 
Oostenrijkse en de Nederlandse delegatie, maar zij beloofde tevens dat zij alle relevante gegevens 
zou laten bestuderen. 
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Makreelbestand in het noordoostelijk deel van de Atlantische oceaan - handelsmaatregelen 

De Ierse delegatie heeft, met de hulp van Frankrijk, Spanje en Portugal, verslag gedaan van de stand 
van zaken ten aanzien van het wanbeheer van het makreelbestand in het noordoostelijk deel van de 
Atlantische oceaan en heeft de Commissie verzocht nadere informatie te verstrekken over eventuele 
handelsmaatregelen die in dit geval kunnen worden overwogen. 

Verscheidene andere lidstaten steunden Ierland, Frankrijk, Spanje en Portugal, die de achteruitgang 
van het makreelbestand in het noordoostelijk deel van de Atlantische oceaan toeschreven aan de 
enorme TAC's die IJsland en de Faeröer de laatste jaren eenzijdig hebben vastgesteld; zij willen dat 
er restrictieve maatregelen worden genomen in het kader van de bepalingen die de Raad en het 
Europees Parlement zijn overeengekomen voor het geval dat de onderhandelingen met IJsland en de 
Faeröer opnieuw zouden mislukken. 

De Commissie verklaarde zich bereid zo nodig handelsmaatregelen in werking te stellen. Een 
onderhandelingsronde met IJsland en de Faeröer is gepland in september. 

In juni is tussen de Raad en het Europees Parlement overeenstemming bereikt over een verordening 
inzake handelsmaatregelen ten aanzien van landen die niet-duurzame visserij toestaan. Deze 
verordening biedt een kader op grond waarvan de EU restrictieve maatregelen kan nemen, zoals 
beperkingen van de invoer in de EU van beschermde visbestanden ten aanzien van derde landen die 
er niet-duurzame visserijpraktijken op nahouden in het kader van het beheer van de visbestanden 
die zij met de EU delen. Zodra alle procedurestappen zijn voltooid, zou deze verordening door de 
Raad en het Europees Parlement in eerste lezing moeten worden vastgesteld, waarschijnlijk eind 
september dit jaar. 

Zodra deze verordening in werking is getreden, kan zij worden gebruikt in situaties zoals de huidige 
bedreiging van het makreelbestand in het noordoostelijke deel van de Atlantische oceaan, waar 
IJsland en de Faeröer unilateraal enorme totaal toegestane vangsten (TAC's) hebben vastgesteld, die 
meestal hoger liggen dan de op wetenschappelijk advies gebaseerde TAC's. 



 16.VII.2012 

 
12248/12 17 
 NL 

ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN 

LANDBOUW  

Contractuele betrekkingen in de sector melk - grensoverschrijdende samenwerking 

Verordening nr. 261/2012 tot wijziging van Verordening nr. 1234/2007, wat de contractuele 
betrekkingen in de sector melk en zuivelproducten betreft, verleent de Commissie de bevoegdheid 
om gedelegeerde handelingen vast te stellen (12020/12). 

Het doel van deze door de Commissie voorgestelde gedelegeerde handeling is voorschriften vast te 
stellen inzake: 

de erkenning van grensoverschrijdende producentenorganisaties en grensoverschrijdende unies van 
producentenorganisaties; 

de vestiging en de voorwaarden voor administratieve bijstand door de betrokken bevoegde 
autoriteiten bij grensoverschrijdende samenwerking; 

de berekening van het volume rauwe melk waarover wordt onderhandeld tussen erkende 
producentenorganisaties enerzijds en verwerkers of inzamelaars van rauwe melk anderzijds. 

De Commissie heeft op 28 juni 2012 kennis gegeven van deze handeling. Overeenkomstig 
Verordening nr. 1234/2007 kan de Raad binnen een termijn van twee maanden na de datum van 
kennisgeving van de handeling daartegen bezwaar maken (d.w.z. tot en met 28 augustus 2012). 
Gezien de tijdsdruk op dit moment van het jaar en om zijn rechten ten volle uit te kunnen oefenen, 
heeft de Raad besloten de periode voor het indienen van bezwaren betreffende deze gedelegeerde 
verordening met twee maanden te verlengen. 

VISSERIJ 

Partnerschapsovereenkomst met Denemarken en Groenland - Sluiting 

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 
Denemarken en Groenland (11116/12). 
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De EU, enerzijds, en Groenland en Denemarken, anderzijds, hebben in 2006 een partnerschaps-
overeenkomst inzake visserij geparafeerd. Het huidige protocol met de vangstmogelijkheden en de 
in de partnerschapsovereenkomst vastgestelde financiële bijdrage is op 1 januari 2007 in werking 
getreden. Aangezien het huidige protocol op 31 december 2012 verstrijkt, is op 3 februari 2012 een 
nieuw protocol geparafeerd. Het nieuwe protocol biedt EU-vissersvaartuigen vangstmogelijkheden 
in Groenlandse wateren en moet vanaf 1 januari 2013 voorlopig worden toegepast. 

Daarnaast heeft de Raad een verordening aangenomen tot vaststelling van de procedure en de 
termijn bij onderbenutting van de vangstmogelijkheden in het kader van dit protocol (11115/12). In 
deze verordening is vastgelegd dat indien blijkt dat het aantal vismachtigingen of de krachtens het 
huidige protocol aan de EU toegewezen vangstmogelijkheden niet volledig worden benut, de 
Commissie de betrokken lidstaten op de hoogte brengt. Als niet wordt geantwoord binnen een door 
de Raad vast te stellen termijn, wordt dit beschouwd als een bevestiging dat de vaartuigen van de 
betrokken lidstaat hun vangstmogelijkheden in de gegeven periode niet volledig benutten. 

VOLKSGEZONDHEID 

Vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen - Medische hulpmiddelen 

De Raad heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de vaststelling van de volgende twee 
verordeningen van de Commissie: 

• verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2008 van de Commissie van 
24 november 2008 betreffende het onderzoek van wijzigingen in de voorwaarden van 
vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (9425/12); 

• verordening betreffende bijzondere vereisten voor de in de Richtlijnen 90/385/EEG en 
93/42/EEG van de Raad vastgelegde eisen betreffende actieve implanteerbare medische 
hulpmiddelen en medische hulpmiddelen die zijn vervaardigd met gebruikmaking van weefsel 
van dierlijke oorsprong (9264/12). 

Voor de verordeningen van de Commissie geldt de regelgevingsprocedure met toetsing. Dit 
betekent dat de Commissie, nu de Raad zijn goedkeuring heeft gegeven, de handelingen kan 
aannemen, tenzij het Europees Parlement bezwaar maakt. 
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HANDELSPOLITIEK 

Antidumping - open weefsels van glasvezels - Maleisië 

De Raad heeft een verordening aangenomen tot uitbreiding van het bij Verordening (EG) 
nr. 791/2011 ingestelde definitieve antidumpingrecht op bepaalde open weefsels van glasvezels van 
oorsprong uit de Volksrepubliek China tot bepaalde open weefsels van glasvezels verzonden vanuit 
Maleisië, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Maleisië (11742/12). 

WERKZAME PERSONEN 

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de 
globalisering voor Denemarken en Spanje 

De Raad nam twee besluiten aan waarbij in totaal 7,76 miljoen euro uit het Europees fonds voor 
aanpassing aan de globalisering (EFG) beschikbaar wordt gesteld voor de ondersteuning van 
ontslagen werknemers in Denemarken en Spanje. Een bedrag van 6,46 miljoen euro wordt 
beschikbaar gesteld voor werknemers in de Deense scheepsbouwsector, in verband met ontslagen 
ten gevolge van de verplaatsing van de productie naar lagekostenlanden buiten de EU als gevolg 
van de recente wereldwijde financiële en economische crisis. Een bedrag van 1,30 miljoen euro 
wordt beschikbaar gesteld voor ontslagen werknemers in de Spaanse bouwsector, waarin de vraag 
naar nieuwe huizen aanzienlijk is afgenomen omdat er als gevolg van de crisis minder leningen 
worden verstrekt aan de sector en aan particulieren. 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Passende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee 

De Raad heeft besloten tot verlenging van de looptijd van de passende maatregelen tegen de 
Republiek Guinee die zijn ingesteld bij Besluit 2011/465/EU en tot wijziging van dat besluit. Zie: 
11652/12. 
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GEMEENSCHAPPELIJK VEILIGHEIDS- EN DEFENSIEBELEID 

EUCAP SAHEL Niger 

De Raad heeft het groene licht gegeven voor een nieuwe missie in het kader van het gemeen-
schappelijk veiligheids- en defensiebeleid ter ondersteuning van de bestrijding van georganiseerde 
criminaliteit en terrorisme in de Sahel: EUCAP SAHEL Niger. Zie persmededeling 11999/12 voor 
nadere bijzonderheden. 

EUCAP Nestor 

De Raad heeft de rechtsgrondslag gecreëerd voor een civiele GVDB-missie ter ondersteuning van 
de opbouw van regionale maritieme capaciteit in de Hoorn van Afrika en de staten van het westelijk 
deel van de Indische Oceaan. Tevens heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan het operationeel 
concept voor de missie. Zie persmededeling 12562/12 voor nadere bijzonderheden. 

EUPOL Afghanistan 

De Raad heeft een nieuwe begroting voor de politiemissie van de EU in Afghanistan goedgekeurd. 
EUPOL AFGHANISTAN zal voor de periode van 1 augustus 2012 tot en met 31 mei 2013 
beschikken over 56,87 miljoen euro.  

BUITENLANDSE ZAKEN 

Speciale vertegenwoordiger van de EU bij de Afrikaanse Unie 

De Raad heeft het mandaat van de heer Gary QUINCE, speciaal vertegenwoordiger van de EU bij 
de Afrikaanse Unie, tot en met 30 juni 2013 verlengd. 

Somalië - Beperkende maatregelen 

De Raad heeft de invoer en het vervoer van houtskool uit Somalië verboden, ongeacht of die 
houtskool van Somalische oorsprong is. Tevens heeft hij hiermee verband houdende verzekeringen 
en financiële bijstand verboden. Voorts heeft de Raad de lijst van personen en entiteiten die het 
voorwerp uitmaken van beperkende maatregelen geactualiseerd. Deze besluiten weerspiegelen de 
wijzigingen in de VN-sancties tegen Somalië. 
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Afghanistan - beperkende maatregelen 

De Raad heeft de beperkende maatregelen van de EU in verband met de situatie in Afghanistan 
aangepast aan de wijzigingen waartoe op VN-niveau is besloten. De wijzigingen houden in dat drie 
personen en twee entiteiten worden toegevoegd aan de lijst van degenen waarop de maatregelen van 
toepassing zijn. Daarnaast zijn er twee personen van de lijst geschrapt. 

BENOEMINGEN 

Comité van de Regio's 

De Raad heeft de heer Piero LACORAZZA, de heer Piero FASSINO en de heer Mauro D'ATTIS 
(Italië) (12157/12), mevrouw Jasna GABRIČ (Slovenië) (12284/12) en de heer 
Javier FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (Spanje) (12199/12) benoemd tot leden van het Comité van de 
Regio's voor de resterende duur van de ambtstermijn, d.w.z. tot en met 25 januari 2015. 

 


