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Voornaamste resultaten van de Raadszitting 

De Raad heeft een oriënterend debat gehouden over de herziening van het herstelplan voor 
kabeljauw. 

De Raad heeft van gedachten gewisseld over de verstrekking van fruit op school. 



 29-30.IX.2008 

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 

De regeringen van de lidstaten en de Europese Commissie waren als volgt vertegenwoordigd: 

België: 
mevrouw Sabine LARUELLE minister van K.M.O.'s, Zelfstandigen, Landbouw en 

Wetenschapsbeleid 

Bulgarije: 
de heer Valeri TSVETANOV minister van Landbouw en Voedselvoorziening 

Tsjechië: 
de heer Petr GANDALOVIČ minister van Landbouw 

Denemarken: 
mevrouw Eva Kjer HANSEN minister van Voedselvoorziening 

Duitsland: 
de heer Gert LINDEMANN Staatssecretaris, minsiterie van Voedselvoorziening, 

Landbouw en Consumentenbescherming 

Estland: 
de heer Helir-Valdor SEEDER minister van Landbouw 

Ierland: 
de heer Brendan SMITH minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
de heer Tony KILLEEN onderminister, ministerie van Landbouw, Visserij en 

Voedselvoorziening (belast met Visserij en Bosbouw) 

Griekenland: 
de heer Alexandros CONTOS minister van Plattelandsontwikkeling en 

Voedselvoorziening 

Spanje: 
de heer Josep PUXEU staatssecretaris van Platteland en Water 
de heer Jesús Miguel ORIA minister van Plattelandsontwikkeling, Veehouderij, 

Visserij en Biodiversiteit van de Autonome Gemeenschap 
Cantabrië 

Frankrijk: 
de heer Michel BARNIER minister van Landbouw en Visserij 
de heer Jean-Marie AURAND directeur-generaal, ministerie van Landbouw en Visserij 

Italië: 
de heer Luca ZAIA minister van Land- en Bosbouw 

Cyprus: 
de heer Michalis POLYNIKI CHARALAMBIDES minister van Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en 

Milieubeheer 

Letland: 
mevrouw Dace LUCAUA staatssecretaris, ministerie van Landbouw 

Litouwen: 
mevrouw Kazimira Danutė PRUNSKIENĖ minister van Landbouw 

Luxemburg: 
de heer Fernand BODEN minister van Land- en Wijnbouw en 

Plattelandsontwikkeling, minister van Middenstand, 
Toerisme en Volkshuisvesting 

Hongarije: 
de heer József GRÁF minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling 
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Malta: 
de heer George PULLICINO minister van Landbouw en Plattelandszaken 

Nederland: 
mevrouw Gerda VERBURG minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Oostenrijk: 
de heer Walter GRAHAMMER plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

Polen: 
de heer Marek SAWICKI minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling 

Portugal: 
de heer Jaime SILVA minister van Landbouw, Plattelandsontwikkeling en 

Visserij 

Roemenië: 
de heer Dacian CIOLOS minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling 

Slovenië: 
de heer Iztok JARC minister van Land- en Bosbouw en Voedselvoorziening 

Slowakije: 
de heer Stanislav Becík minister van Landbouw 

Finland: 
mevrouw Sirkka-Liisa ANTTILA minister van Land- en Bosbouw 

Zweden: 
de heer Eskil ERLANDSSON minister van Landbouw 

Verenigd Koninkrijk: 
mevrouw Hilary BENN minister van Milieu, Voedselvoorziening en 

Plattelandszaken 
de heer Jonathan SHAW staatssecretaris van Mariene Zaken, Landschappen en 

Plattelandszaken, en minister voor het Zuid-Oosten 
  
de heer Richard LOCHHEAD Minister van Plattelandszaken en Milieubeheer (Schotse 

regering) 

 

Commissie: 
de heer Joe BORG lid 
mevrouw Mariann FISCHER BOEL lid 
mevrouw Androulla VASSILIOU lid 
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BESPROKEN PUNTEN 

HERSTELPLAN VOOR KABELJAUW 

De Raad heeft een oriënterend debat1 gehouden over een voorstel voor een verordening tot 
herziening van het herstelplan voor de kabeljauwbestanden (doc. 7676/08). Hij heeft het COREPER 
opgedragen de besprekingen voort te zetten met het oog op een akkoord in november. 

Het debat ging over de belangrijkste onderdelen van het voorstel: 

1. Geografische werkingssfeer van het herziene plan 

Het voorgestelde geografische gebied omvat het Kattegat, het Skagerrak, de Noordzee, het 
oostelijke deel van het Kanaal, de wateren ten westen van Schotland, de Ierse Zee en de 
Keltische Zee. 

2. Verlagingspercentage voor de visserijsterfte 

Op dit moment worden de TAC's elk jaar door de Raad vastgesteld op een niveau dat 
overeenstemt met een verlaging van de visserijsterfte met 25% voor de bestanden onder 
het minimumniveau, 15% voor de bestanden onder het voorzorgsniveau en 10% voor de 
bestanden boven het voorzorgsniveau. 

3. Beperking van de visserijinspanning (referentieperiode, definitie van inspannings-
groepen, voorwaarden voor de uitsluiting van vistuig waarmee niet op kabeljauw 
wordt gevist) 

De visserijinspanning wordt voor iedere inspanningsgroep (d.w.z. vistuigcategorie) en voor 
iedere lidstaat beperkt tot maxima uitgedrukt in kilowattdagen; de referentie die voor het 
eerste toepassingsjaar van het herziene plan gehanteerd wordt, is de gemiddelde in 
kilowattdagen uitgedrukte visserijinspanning in 2005, 2006 en 2007. De Raad stelt jaarlijks 
de maximaal toegestane visserijinspanning voor inspanningsgroepen die 80% van de 
kabeljauwvangst uitmaken vast op basis van de verlaging van de visserijsterfte die gelijk is 
aan die welke voor de berekening van de TAC's geldt. 

                                                 

1 Alleen de delegaties van de lidstaten die in de betrokken zones op kabeljauw vissen, hebben 
aan het debat deelgenomen, te weten: België, Denemarken, Frankrijk, Ierland, Nederland, 
Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Spanje. NB: Voor de kabeljauwbestanden 
van de Oostzee is er een apart herstelplan. 
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4. Teruggooi en selectiviteit 

De lidstaten worden aangemoedigd de teruggooi te verminderen en de selectiviteit te 
bevorderen.  

De Raad heeft in 2004 een verordening aangenomen waarmee uiterlijk in 2014 de 
kabeljauwbestanden op het voorzorgsniveau moeten zijn gebracht dat door de deskundigen 
wordt aangeraden. Volgens de meest recente wetenschappelijke gegevens moeten de 
huidige maatregelen worden herzien om die doelstelling te bereiken.  

De Gemeenschap gaat op 2 en 3 oktober met Noorwegen overleg openen over een gezamenlijk 
beheer van de Noordzeebestanden. De Commissie heeft toegezegd bij dit overleg rekening te 
houden met de bijdragen van de Raad. 

Het advies van het Europees Parlement (raadplegingsprocedure) wordt in oktober verwacht. 
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MAURITANIË 

De Raad is op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rond het visserijprotocol tot vaststelling 
van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschaps-
overeenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek 
Mauritanië1. 

Op een uitsluitend technische basis heeft de Commissie voldoende garanties gekregen over de 
naleving van het protocol, de uitvoering van de voorziene technische maatregelen en de steun aan 
het nationaal park Banc d'Arguin (Parc National du Banc d'Arguin)2. De Commissie kan nu 
overgaan tot de betaling van de 86 millioen euro. 

De Commissie heeft erop gewezen (en werd hierin bijgevallen door een aantal delegaties) dat deze 
bepalingen van toepassing zijn onverminderd het breder overleg dat uit hoofde van artikel 96 van de 
overeenkomst van Cotonou met Mauritanië plaatsvindt. 

De financiële tegenprestatie komt neer op 80% van de totale visserijinkomsten van Mauritanië. 

                                                 

1 PB L 203 van 31.7.2008, blz. 1. 
2 In 1989 uitgeroepen tot werelderfgoedreservaat in het kader van het programma Mens en 

Biosfeer (MAB) van de UNESCO. 
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VOEDSELHULP VOOR DE MEEST BEHOEFTIGEN 

Mariann FISCHER BOEL gaf een presentatie van het op 17 september door de Commissie 
aangenomen voorstel (doc. 13195/08). Naar aanleiding daarvan heeft de Raad het Speciaal Comité 
Landbouw opgedragen het voorstel uitgebreid te behandelen. Het voorstel zal in de Raad van 
oktober worden besproken.  

Sinds 1987 mogen volgens de communautaire wetgeving aan liefdadigheidsorganisaties levens-
middelen uit interventievoorraden worden geleverd om te verstrekken aan de meest hulp-
behoevenden in de Gemeenschap.  De recente stijging van een aantal voedselprijzen en de 
vermindering van de voorraden nopen tot herziening van de wetgeving.  

Geschat wordt dat in 2006 meer dan 13 miljoen mensen van deze steunregeling hebben 
geprofiteerd. 

De Europese Commissie stelt derhalve voor de regeling als volgt aan te passen: 

– er mogen permanent producten op de markt worden aangekocht, ter aanvulling van de 
interventievoorraden; de regeling beperkt zich dus niet meer tot interventieproducten, ook 
vanuit het oogmerk van een evenwichtig voedselpakket; 

– vanaf 2010 worden de voedselverstrekkingsprogamma's op een driejarige basis opgesteld;  

– voor het driejarenprogramma dat op 1 januari 2010 aanvangt, bedraagt het 
medefinancieringspercentage van de Gemeenschap maximaal 75% van de subsidiabele 
kosten en voor de "cohesieregio's"1 maximaal 85%. Voor de daaropvolgende driejaren-
programma's zijn deze percentages respectievelijk 50% en 75%;  

– De deelname aan het programma blijft facultatief (in 2008 deden 19 lidstaten mee);  

– Het nieuwe rechtskader wordt pas van toepassing in 2010; voor 2008 en 2009 geldt nog 
het bestaande rechtskader. 

Met ingang van 2009 zal er voor de steunregeling 500 miljoen euro worden uitgetrokken, wat 
neerkomt op een verhoging met tweederde ten opzichte van het huidige bedrag. 

                                                 

1 Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongarije, Tsjechië, Griekenland, Litouwen, Letland, Malta, 
Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, alsmede Spanje bij wijze van 
overgangsmaatregel. 
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CYPRUS 

De Raad heeft met eenparigheid van stemmen een politiek akkoord bereikt over een ontwerp-
beschikking volgens welke de Raad verklaart dat de steun die Cyprus gaat verlenen aan de door de 
extreme droogte van 2007 en 2008 getroffen landbouwers, verenigbaar is met de communautaire 
wetgeving. 

De beschikking zal na de gebruikelijke bijwerking door de juristen/vertalers tijdens een volgende 
zitting van de Raad bij de behandeling van de A-punten worden aangenomen. 

Cyprus heeft op 19 september 2008 bij de Raad een verzoek ingediend voor een beschikking 
overeenkomstig artikel 88, lid 2, derde alinea, van het Verdrag. Daarin geeft Cyprus te kennen dat 
het voornemens is om nationale steun te verlenen aan door extreme droogte getroffen Cypriotische 
landbouwers, teneinde hen in staat te stellen zo snel mogelijk de volgende productiecyclus op te 
starten. 

De staatssteun bedraagt 67,5 miljoen euro, voor 34 000 landbouwers en 3 000 veehouders. 
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CHECK-UP 

De Raad is door het voorzitterschap mondeling op de hoogte gebracht van de stand van de 
besprekingen1 over de "check-up" van het GLB, in het licht van de hervormingen van 2003-2004 
(doc. 9656/08). 

Het Franse voorzitterschap zet zijn pogingen om een politiek akkoord over het wetgevingspakket te 
bereiken op 19 november voort, in overleg met het Parlement, dat diezelfde dag advies zal 
uitbrengen2. 

De Raad verzoekt derhalve het Speciaal Comité Landbouw en de Groep op hoog niveau de 
besprekingen in oktober intensief voort te zetten, zodat in de Raadszitting van 27-29 oktober 2008 
aan de ministers een compromis kan worden voorgelegd. 

                                                 

1 De ministers is verzocht in de marge van de Raad deel te nemen aan trilaterale ontmoetingen 
met het voorzitterschap en de Commissie over dit onderwerp. 

2 Raadplegingsprocedure. 
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FRUIT OP SCHOOL 

De Raad heeft een oriënterend debat gehouden over een voorstel voor medefinanciering van 
programma's voor de gratis verstrekking van groente en fruit op school (doc. 11380/08). 

Alle delegaties staan achter de pedagogische en voedingsaspecten van dit plan, maar de ministers 
wilden nog enkele politieke aspecten van het voorstel ophelderen, aan de hand van een vragenlijst 
van het voorzitterschap (doc. 13399/08). 

Wat de aspecten in verband met de financiering en het budget van de voorgestelde regeling betreft, 
gaf een groot aantal delegaties de voorkeur aan een hoger begrotingsbedrag, teneinde met name de 
bijkomende kosten (administratie, vervoer) te dekken. Verder was er een voorkeur voor een grotere 
flexibiliteit wat de keuze voor de doelgroepen of de subsidiabele producten betreft; volgens 
verscheidene ministers moesten dergelijk keuzes op regionaal of plaatselijk niveau kunnen worden 
gemaakt. 

Ook het beginsel van additionaliteit en de mogelijkheid om de vóór de inwerkingtreding van de 
nieuwe verordening bestaande nationale programma's voort te zetten, werden door de ministers 
herhaaldelijk aangekaart. 

Wat de oorsprong van het fruit betreft zou een grote meerderheid van de delegaties een 
voorkeursbehandeling willen voor producten uit de Gemeenschap, zoals ook voor de schoolmelk-
regeling het geval is. Enkele delegaties, alsmede de Commissievertegenwoordigster, namen 
hierover een open standpunt in, met name om rekening te houden met de seizoens- of geografische 
gebondenheid van bepaalde vruchten (bijvoorbeeld bananen).  

Het door de Commissie voorgestelde programma maakt een communautaire medefinanciering - 
voor een bedrag van 90 miljoen euro - van initiatieven van de lidstaten mogelijk.  

De lidstaten zouden naast het programma pedagogische maatregelen moeten treffen om de kinderen 
uit te leggen hoe belangrijk een gezonde voeding is. Het programma zou zo gezonde voedings-
gewoontes kunnen bevorderen waardoor de obesitasepidemie tot staan kan worden gebracht. 

Bij de hervorming van de gemeenschappelijke ordening der markten voor groenten en fruit in het 
najaar van 2007 heeft de Raad de Commissie verzocht een voorstel in te dienen voor de verstrek-
king van fruit op scholen. In haar Witboek over een EU-strategie voor aan voeding, overgewicht en 
obesitas gerelateerde gezondheidskwesties van het voorjaar 2007 heeft de Commissie zich ook 
voorstander van een dergelijke maatregel getoond. 
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DIVERSEN 

a) Voorstel voor het verdelen van de inspanningen bij de bestrijding van de klimaat-
verandering op EU-niveau: gevolgen voor de sectoren landbouw en voedingsmiddelen van 
de EU - Verzoek van de Ierse delegatie 

De Raad heeft nota genomen van het verzoek van de Ierse delegatie over de maatregelen die vanuit 
het oogpunt van de landbouw op het gebied van klimaatverandering moeten worden getroffen 
(doc. 13077/08). 

In Ierland vormt de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw een aanzienlijk percentage van 
de totale uitstoot. De landbouw is van zeer groot belang voor de Ierse economie, en het lijkt dan ook 
moeilijk om de uitstoot als gevolg van landbouwactiviteiten aanzienlijk terug te dringen. 

De vertegenwoordiger van de Commissie wees erop dat vanuit het plattelandsontwikkelingsbeleid 
stimulansen zouden kunnen worden gegeven om nieuwe uitdagingen zoals de klimaatverandering 
het hoofd te bieden; Ierland heeft dat in het kader van zijn nationale agromilieuprogramma's ook al 
gedaan.  Mariann FISCHER BOEL preciseerde echter dat de Commissie geen voorstander is van 
het beginsel van een beurs voor emissierechten. 

De Europese Raad van 8-9 maart 20071 heeft aangegeven dat het energiebeleid voor Europa gericht 
is op de volgende drie doelstellingen: het vergroten van de energievoorzieningszekerheid; het 
waarborgen van het concurrentievermogen van de Europese economieën en van de beschikbaarheid 
van betaalbare energie; en het bevorderen van milieuduurzaamheid en het bestrijden van klimaat-
verandering. 

b) Hoe de ongebruikte middelen van het GLB te gebruiken - Verzoek van de Poolse delegatie 

De Raad nam nota van het verzoek van de Poolse delegatie - die werd bijgevallen door de dele-
gaties van RO, LT, HU, SK, LV, CY, PT en BG - inzake de niet-benutte middelen van het GLB die 
zouden kunnen dienen om enerzijds het verschil in steunniveau te compenseren tussen de 15 oude 
en de 12 nieuwe lidstaten, en om anderzijds de kosten te financieren in verband met de kwaliteit van 
bepaalde communautaire producten teneinde die aantrekkelijker te maken voor uitvoer 
(doc. 13443/08). 

De Duitse delegatie wees erop dat de huidige verdeelsleutel in de desbetreffende Toetredings-
verdragen is vastgelegd en dat daar niet aan getornd mag worden. 

                                                 

1 Conclusies van de Europese Raad: zie doc. 7224/1/07 REV 1. 
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De Commissievertegenwoordigster wees erop dat de niet-benutte middelen geen "besparingen" zijn, 
maar in feite eigendom zijn van de lidstaten.  Zij wees er voorts op dat middelen alleen een nieuwe 
bestemming kunnen krijgen na een besluit van de twee takken van de begrotingsautoriteit, namelijk 
de Raad en het Europees Parlement, zoals in 2007 het geval is geweest voor het Galileo-project, en 
thans voor de voedselfaciliteit, die op dit moment in de voorbereidende instanties van de Raad 
wordt behandeld. 

c) Herinvoering van invoerrechten op bepaalde granen - Verzoek van de Poolse delegatie 

De Raad heeft nota genomen van de bezorgdheid van de Poolse delegatie - die de steun kreeg van 
de delegaties van Oostenrijk, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Nederland, Roemenië en 
Slowakije - over de ontwikkeling van de situatie op de graanmarkt in de EU, en van het verzoek van 
die delegatie om de douanerechten op de invoer van granen weer in te voeren (doc. 13435/08). 

De delegaties van Spanje, Malta en het Verenigd Koninkrijk deden daarentegen een beroep op de 
Commissie om de grootste voorzichtigheid in acht te nemen, gezien de zeer verstoorde markten. 

De Commissievertegenwoordigster bevestigde dat haar diensten de ontwikkeling van de situatie 
gezien de zeer instabiele markten nauwgezet volgen, ook wat de financiële aspecten betreft. 

d) FLEGT-actieplan1 ter bestrijding van illegale houtkap annex handel - verzoek van de 
Nederlandse delegatie 

De Raad heeft nota genomen van het verzoek van de Nederlandse delegatie - die de steun kreeg van 
de delegaties van Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Denemarken, Luxemburg, Roemenië en het 
Verenigd Koninkrijk - betreffende de noodzaak om zo snel mogelijk wetgevingsvoorstellen ter 
bestrijding van de illegale bosexploitatie in te dienen (doc. 13497/08). 

De Commissievertegenwoordigster bracht de Raad ervan op de hoogte dat de Commissie 
binnenkort een dergelijk voorstel zal aannemen2.  

                                                 

1 FLEGT: Forest Law Enforcement, Governance and Trade (wetshandhaving, bestuur en 
handel in de bosbouw). 

2 De kwestie staat op de agenda van het college van Commissieleden van 15 oktober a.s. 
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e) Beleid inzake blauwtong - Verzoek van de Belgische, de Luxemburgse, de Spaanse en de 
Nederlandse delegatie 

De Raad heeft nota genomen van het verzoek van de delegaties van België, Spanje, Luxemburg en 
Nederland, gesteund door de delegaties van Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Tsjechië, Finland, 
Ierland, Italië, Hongarije, Litouwen, Letland, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië en 
Slowakije, aangaande het beleid inzake vaccinatie tegen blauwtong1 (doc. 13389/08). 

De betrokken delegaties hebben de aandacht van de Raad gevestigd op de noodzaak van een 
geharmoniseerde Europese aanpak om deze epidemische dierziekte uit te roeien, en met name op 
het belang van grootschalige en langdurige vaccinatieprogramma's, gefinancierd onder dezelfde 
voorwaarden als in 2008 (volledige dekking).  Die voorwaarden behelzen dat, wat de nood-
maatregelen betreft, 100% van de kosten van het geleverde vaccin en 50% van de kosten voor het 
verrichten van de inenting door de Gemeenschap worden vergoed.  

De Commissievertegenwoordigster bevestigde dat deze programma's met ingang van 2009 niet 
meer kunnen worden beschouwd als urgente maatregelen en dus niet meer vallen onder artikel 3, 
maar onder artikel 24 van Beschikking 90/424/EEG (veterinair fonds), betreffende de programma's 
voor bestrijding, uitroeiing en controle, waarvoor de medefinanciering van de Gemeenschap op dit 
moment beperkt is tot 50% van de kosten van het geleverde vaccin2.  

Zij wees erop dat voor de communautaire deelneming voor 2008 136 miljoen euro is uitgetrokken. 

Androulla Vassiliou, lid van de Commissie belast met gezondheid en consumenten, verzekerde 
overigens dat zij in overleg met Mariann Fischer Boel (Landbouw) en Dalia Grybauskaite 
(Begroting) zou zoeken naar voldoende financieringsmogelijkheden voor het vaccinatieprogramma 
voor 20093.  

Tot slot verzocht zij de lidstaten deze middelen optimaal te gebruiken en de overige maatregelen ter 
bestrijding van deze ziekte, zoals controle en vervoersbeperkingen, met dezelfde stiptheid te blijven 
uitvoeren. 

                                                 

1 Deze voetnoot heeft betrekking op de Franse tekst, en geldt niet voor het Nederlands. 
2 Besluit 2007/782/EG van de Commissie. 
3 Op dit moment is voor 2009 voor de uitroeiing van alle ziektes samen 225 miljoen euro 

beschikbaar. 
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN 

LANDBOUW 

Het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen - herschikte versie* 

De Raad heeft een richtlijn aangenomen betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van 
fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt (herschikking) 
(doc. 9719/08). 

Bij deze richtlijn wordt Richtlijn 92/34/EEG van de Raad met ingang van 30 september 2012 
ingetrokken. De nieuwe richtlijn houdt een actualisering en verbetering in van de communautaire 
bepalingen die moeten garanderen dat de kopers teeltmateriaal en fruitgewassen ontvangen die in 
goede fytosanitaire staat en van goede kwaliteit zijn. De richtlijn verbetert en vereenvoudigt het 
regelgevingskader waarbinnen de ondernemingen opereren, is gebaseerd op de wetenschappelijke 
en technische vooruitgang en geeft duidelijk aan welke voorwaarden moeten zijn vervuld om te 
voldoen aan de nieuwe behoeftes van consumenten en bedrijfsleven. De richtlijn voltooit zo de 
harmonisatie waarmee in de andere richtlijnen inzake het in de handel brengen van teeltmateriaal 
die onlangs in het kader van het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid zijn gewijzigd, een 
aanvang was gemaakt. 

Biologische productie en etikettering van biologische producten 

De Raad heeft een verordening aangenomen tot wijziging van Verordening (EG) nr. 834/2007 
inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten (doc. 11850/08). 

De verordening dient om het verplichte gebruik van het communautaire logo krachtens Verordening 
(EG) nr. 834/2007 uit te stellen tot 1 juli 2010. Totdat er een nieuw communautair logo is, kunnen 
de marktdeelnemers echter op facultatieve basis het huidige logo in bijlage V van Verordening 
(EEG) nr. 2092/91 gebruiken. 
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VISSERIJ 

Visserijovereenkomst voor de Zuid-Indische Oceaan 

De Raad heeft namens de Gemeenschap de Visserijovereenkomst voor de Zuid-Indische Oceaan 
goedgekeurd (doc. 5814/08). 

Bij de overeenkomst, die in 2006 is ondertekend, wordt een nieuwe regionale organisatie voor 
visserijbeheer opgericht die tot taak heeft te zorgen voor de instandhouding en het beheer van 
andere soorten dan tonijn op volle zee in het zuidelijk deel van de Indische Oceaan. De 
Gemeenschap heeft visserijbelangen in het zuidelijk deel van de Indische Oceaan en is ook kuststaat 
vanwege het eiland Réunion. Bijgevolg moet de Gemeenschap krachtens het VN-zeerechtverdrag 
met de andere betrokken partijen samenwerken bij het beheer en de instandhouding van de 
bestanden in die regio.  

Rol van het GVB bij de implementatie van een ecosysteembenadering van het beheer van de 
zeeën - Conclusies van de Raad 

De Raad heeft de conclusies aangenomen in document 12769/08. 

Communautaire regeling voor de machtiging van visserijactiviteiten 

De Raad heeft een verordening aangenomen ter actualisering van het stelsel van machtigingen voor 
visserijactiviteiten voor communautaire vissersvaartuigen buiten de communautaire wateren en 
voor vaartuigen van derde landen in de communautaire wateren (12085/08 en 12636/08 ADD 1). 

Met het nieuwe stelsel wordt beoogd de communautaire machtigingsprocedures beter te laten 
aansluiten bij de internationale verplichtingen die voortvloeien uit de bilaterale visserij-
overeenkomsten en de multilaterale overeenkomsten en verdragen die in het kader van regionale 
organisaties voor visserijbeheer zijn aangenomen. 

Voorts wordt met het stelsel beoogd om beter aan te sluiten bij de doelstellingen van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU, met name wat betreft de duurzame visserij en de 
controle. 
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Naar aanleiding van het “Actieplan 2006-2008 voor een vereenvoudiging en verbetering van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid” en de gewijzigde omstandigheden waarin de visserij buiten de 
communautaire wateren wordt uitgeoefend sinds de goedkeuring van Verordening (EG) 
nr. 3317/94, en om aan de internationale verplichtingen te voldoen, was het nodig een algemene 
communautaire regeling in te stellen voor de machtiging van alle visserijactiviteiten van commu-
nautaire vaartuigen buiten de communautaire wateren.  

Voorts dienden de voorschriften voor de toegang tot de communautaire wateren van vaartuigen die 
de vlag van een derde land voeren, opnieuw te worden gedefinieerd; deze voorschriften zijn thans 
verspreid over verschillende rechtsinstrumenten. 

De nieuwe verordening strekt tot wijziging van de Verordeningen nr. 2847/93 en nr. 1627/94, en tot 
intrekking van Verordening nr. 3317/94. 

Illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij 

De Raad heeft een verordening aangenomen houdende de totstandbrenging van een communautair 
systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO) te voorkomen, tegen te gaan 
en te beëindigen (12083/08 en 13139/1/08 ADD1). 

Met deze verordening wordt beoogd te zorgen voor de duurzaamheid van de visbestanden en de 
situatie te verbeteren van de vissers uit de Gemeenschap die aan oneerlijke concurrentie met illegale 
producten zijn blootgesteld, maar ook tegemoet te komen aan de vraag van de consument naar 
duurzame en eerlijke visserijproducten. 

Met het voorstel wordt voorts beoogd de invoer in de EU van illegale, ongemelde en ongereglemen-
teerde visserijproducten tegen te houden met maatregelen die de volledige bevoorradingsketen 
(vissen, overladen, verwerken, aanlanding en handel) "van net tot bord" bestrijken. De belangrijkste 
punten ervan zijn: 

– invoering, op EU-niveau, van een "zwarte lijst" van schepen die de voorschriften 
overtreden, met gedetailleerde voorschriften voor het opstellen van die lijst, de gevolgen 
van opneming op de lijst en, in bepaalde gevallen, de gevolgen voor derde landen die deze 
vaartuigen in hun havens toelaten; 

– de vaststelling van een certificeringsregeling voor alle invoer van visserijproducten, met 
uitzondering van producten van de binnenvisserij en de aquacultuur; 

– de harmonisatie van de in de EU geldende niveaus van sancties in geval van ernstige 
inbreuken: een maximumboete van ten minste vijf keer de waarde van de visserijproducten 
die door het begaan van de ernstige inbreuk is verkregen; 

De verordening treedt per 1 januari 2010 in werking. 
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EXTERNE BETREKKINGEN 

Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië  

De Raad heeft een gemeenschappelijk standpunt aangenomen tot verlenging, voor een periode van 
12 maanden tot en met 10 oktober 2009, van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/694/GBVB 
betreffende aanvullende maatregelen ter ondersteuning van de daadwerkelijke uitvoering van het 
mandaat van het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY) 
(doc. 12849/08). 

Doel van het gemeenschappelijk standpunt is alle geldmiddelen en tegoeden te bevriezen die 
toebehoren aan personen die door het ICTY publiekelijk in staat van beschuldiging zijn gesteld 
wegens oorlogsmisdaden, maar die niet bij het ICTY in hechtenis zitten.  

TRANSPARANTIE 

Toegang van het publiek tot documenten 

De Raad heeft de volgende teksten aangenomen: 

– het antwoord op confirmatief verzoek 11/c/01/08 van de heer Oliver REMIEN 
(doc. 12500/08);  

– het antwoord op confirmatief verzoek 13/c/01/08, waarbij de Zweedse delegatie 
tegenstemde (doc. 12736/08). 

 


