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Voornaamste resultaten van de Raadszitting 

Met betrekking tot landbouw hebben de ministers een openbaar debat gehouden over de 
verordening betreffende rechtstreekse betalingen in het kader van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB-hervorming). De thema's waren: de speciale steunregelingen voor jonge 
landbouwers, kleine landbouwers en landbouwers in gebieden met natuurlijke beperkingen, 
facultatieve gekoppelde steun, interne herverdeling van rechtstreekse betalingen, het begrip 
actieve landbouwer, en plafonnering van de steun aan grote landbouwbedrijven. 

Met betrekking tot visserij hebben de ministers een openbaar debat gehouden over regionalisering 
en overdraagbare visserijconcessies in het kader van de hervorming van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid (GVB).  

Tot slot heeft de Raad informatie gekregen over de bescherming van varkens in de lidstaten, de 
mededeling over afzetbevordering voor landbouwproducten, de producentenorganisaties in de 
groenten- en fruitsector, de markt voor melk en zuivelproducten, en de transparantie van 
informatie over de voedselveiligheid. 
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DEELNEMERS 

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

Landbouw 
de heer Olivier BELLE plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

Bulgarije: 
de heer Tzvetan DIMITROV viceminister van Landbouw en Voedselvoorziening 

Tsjechische Republiek: 
de heer Petr BENDL minister van Landbouw 
de heer Martin HLAVÁČEK viceminister van Landbouw 

Denemarken: 
mevrouw Mette GJERSKOV minister van Voedselvoorziening, Landbouw en Visserij 
de heer Anders MIKKELSEN onderstaatssecretaris, ministerie van Voedselvoorziening, 

Landbouw en Visserij 
mevrouw Hanne LAUGER kabinetschef, ministerie van Voedselvoorziening, 

Landbouw en Visserij 

Duitsland: 
mevrouw Ilse AIGNER minister van Voedselvoorziening, Landbouw en 

Consumentenbescherming 
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: 
mevrouw Georgia BAZOTI-MITSONI secretaris-generaal voor Voedsel en Landbouw 
de heer Andreas PAPASTAVROU plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

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

Milieubeheer 

Frankrijk: 
de heer Philippe LEGLISE-COSTA plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 
de heer Stéphane LE MOING hoofd afdeling internationale betrekkingen, ministerie van 

Landbouw 

Italië: 
de heer Mario CATANIA minister van Landbouw, Voedsel en Bosbouw 

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

Milieubeheer 

Letland: 
mevrouw Laimdota STRAUJUMA minister van Landbouw 

Litouwen: 
de heer Mindaugas KUKLIERIUS viceminister van Landbouw 

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

Plattelandsontwikkeling 
mevrouw Michèle EISENBARTH plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

Hongarije: 
de heer György CZERVÁN staatssecretaris, ministerie van Plattelandsontwikkeling 
de heer Olivér VÁRHELYI plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

Malta: 
de heer George PULLICINO minister van Hulpbronnen en Plattelandszaken 



 26.-27.IV.2012 

 
9106/12 6 
 EN 

Nederland: 
de heer Henk BLEKER minister van Landbouw en Buitenlandse Handel 
Oostenrijk: 
de heer Nikolaus BERLAKOVICH minister van Land- en Bosbouw, Milieubeheer en 

Waterhuishouding 
de heer Harald GÜNTHER plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

Polen: 
de heer Marek SAWICKI minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling 
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 Barna TANCZOS staatssecretaris, ministerie van Landbouw en 

Plattelandsontwikkeling 

Slovenië: 
de heer Branko RAVNIK staatssecretaris, ministerie van Landbouw en Milieubeheer 
de heer Uroš VAJGL plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

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

Plattelandsontwikkeling 

Finland: 
de heer Jari KOSKINEN minister van Land- en Bosbouw 

Zweden: 
de heer Eskil ERLANDSSON minister van Plattelandszaken 

Verenigd Koninkrijk: 
de heer Jim PAICE onderminister van Landbouw en Voedselvoorziening 
de heer Richard BENYON staatssecretaris van Natuur en Visserij 

 

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

 

De regering van de toetredende staat was als volgt vertegenwoordigd: 

Kroatië: 
mevrouw Snježana ŠPANJOL viceminister van Landbouw 
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BESPROKEN PUNTEN 

LANDBOUW 

GLB-hervorming - Rechtstreekse betalingen  

De ministers hebben een openbaar debat gehouden over rechtstreekse betalingen in het kader van de 
hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).  

Het eerste deel van de discussie betrof de voorgestelde speciale steunmaatregelen voor bepaalde 
categorieën landbouwers: jonge landbouwers, kleine landbouwers en landbouwers in gebieden met 
natuurlijke beperkingen.  

Wat de regeling voor jonge landbouwers betreft, waren de lidstaten het er in grote lijnen over eens 
dat de steun voor deze categorie landbouwers verhoogd moet worden, nu nog slechts 6% van alle 
landbouwers in de Unie jonger is dan 35, en de toekomst van de landbouw dus zorgen baart. De 
meeste lidstaten geven echter de voorkeur aan een facultatieve regeling, met de mogelijkheid om op 
nationaal niveau extra voorwaarden te stellen. Verscheidene delegaties stelden voor, de criteria voor 
jonge landbouwers van de eerste en de tweede pijler beter op elkaar af te stemmen.  

In het algemeen waren de delegaties het eens over de voorgestelde steunmaatregelen voor kleine 
landbouwers, waarin zij een echte vereenvoudiging zien, maar de meeste lidstaten geven de 
voorkeur aan een facultatieve regeling. Enkele lidstaten willen niet dat kleine landbouwers volledig 
vrijgesteld worden van de vergroeningsmaatregelen en de randvoorwaarden.  

Ten aanzien van landbouwers in gebieden met natuurlijke beperkingen konden de lidstaten 
instemmen met verhoging van de steun, maar wilden zij bezien hoe dit zou sporen met een 
soortgelijk programma in het kader van de bepalingen over plattelandsontwikkeling. De delegaties 
vonden met de Commissie dat een dergelijke maatregel facultatief moet blijven.  

Met betrekking tot facultatieve gekoppelde steun wezen enkele delegaties op het belang van deze 
steun als antwoord op de economische, sociale en milieuproblemen die zich in bepaalde landbouw-
sectoren en -regio's voordoen. Enkele delegaties betreurden het dat dit voorstel indruist tegen de 
oude trend van de GLB-hervorming om steun te ontkoppelen; andere wilden de lijst van gekoppelde 
sectoren uitgebreid zien. De meningen waren verdeeld en dit bracht het voorzitterschap tot de 
conclusie dat het Commissievoorstel een evenwichtig geheel lijkt te vormen.  
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De tweede discussieronde betrof de definitie van het begrip actieve landbouwer, de plafonnering 
van de rechtstreekse betalingen aan grote landbouwbedrijven, en de interne herverdeling van 
rechtstreekse betalingen. 

Met betrekking tot het begrip actieve landbouwer was er veel bijval voor het voorstel van het 
voorzitterschap om nodeloze administratie te voorkomen door niet te eisen dat de lidstaten 
controleren hoe groot het aandeel aan rechtstreekse betalingen is in het totale inkomen van de 
landbouwer, en om de lidstaten een grotere beslissingsvrijheid te geven. Veel delegaties waren 
bereid het Commissievoorstel te bestuderen om ook een "negatieve lijst" vast te stellen met 
bepaalde landeigenaren die uitgesloten zouden worden tenzij zij kunnen aantonen dat zij landbouw 
bedrijven.  

Het plafonneren van de rechtstreekse betalingen aan de grootste landbouwbedrijven in de Unie is 
een thema bij de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader voor 2014-2020. Wat het 
technische aspect betreft, vroegen enkele delegaties een eenvoudiger berekening, terwijl andere 
principieel gekant bleven tegen het idee.  

Aangaande de interne herverdeling stelde de Commissie voor dat de lidstaten uiterlijk in 2019 
regionaal of nationaal een uniform niveau van rechtstreekse betalingen bereiken. Heel wat ministers 
vroegen zich af wat het effect van dit voorstel zal zijn en benadrukten dat zorgvuldig te werk moet 
worden gegaan. Voorts werd aangedrongen op grotere flexibiliteit en het bepalen van passende 
overgangsperioden. Het voorzitterschap heeft in zijn conclusies van maart 2011 (7921/11) al 
geconstateerd dat flexibiliteit op nationaal/regionaal niveau nodig is, met passende 
overgangsperioden om financiële verstoringen te voorkomen.  

Het GLB-hervormingspakket werd door de Commissie gepresenteerd op de zitting van de Raad 
Landbouw in oktober 2011. Wat de hervorming van het GLB betreft, heeft de Raad gedurende de 
laatste drie zittingen van de Raad Landbouw, in november en december vorig jaar en in januari dit 
jaar, al oriënterende debatten gehouden over de verordeningsvoorstellen betreffende rechtstreekse 
betalingen, plattelandsontwikkeling en de gemeenschappelijke marktordening. In maart dit jaar 
discussieerden de ministers over de vereenvoudiging van het GLB.  

Het voorzitterschap is van plan nieuwe oriënterende debatten over thematische kwesties te 
beleggen, in mei over vergroening van het GLB en in juni over het plattelandsontwikkelingsbeleid.  
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VISSERIJ 

Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid 

De Raad heeft een openbaar debat gehouden in verband met de hervorming van het gemeen-
schappelijk visserijbeleid (GVB). De discussie handelde over de regionalisering en de overdraag-
bare visserijconcessies, twee specifieke punten uit het verordeningsvoorstel over het GVB die 
betrekking hebben op de basisregels van het GVB (12514/11).  

Regionalisering 

Een grote meerderheid van de lidstaten verwelkomde regionalisering als een flexibele methode voor 
aanpassing aan de regionale en landelijke diversiteit van de Unie, die vooral geschikt is bij 
meerjarenplanning, maar ook voor technische maatregelen. De vraag blijft echter hoe het beste een 
balans kan worden gevonden tussen het beslissingsrecht van de lidstaten in het kader van de 
regionalisering en een model waarin de uiteindelijke beslissing in Unieverband genomen wordt. De 
meeste lidstaten verkiezen dat de Unie het laatste woord behoudt, zodat de spelregels voor alle 
lidstaten dezelfde zijn.  

De delegaties waren het erover eens dat de adviesraden als zodanig een belangrijk aandeel zullen 
hebben in het bepalen van regionale standpunten en het ontwerpen van belangrijke regelgeving. 
Heel wat delegaties waren van oordeel dat deze adviesfunctie moet worden versterkt. Als de nadruk 
sterker op de regio's komt te liggen, dient men zich af te vragen of de structuur van de adviesraden 
niet moet worden herzien, en wat de balans zal zijn tussen de visserijsector - met name de 
vertegenwoordigers van de vissers in loondienst - en andere belangengroepen, zoals milieu-
organisaties en consumenten.  

Verscheidene lidstaten sloten zich aan bij de gezamenlijke verklaring van België, Denemarken, 
Frankrijk, Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk (8965/12) betreffende een voorstel voor de 
besluitvorming in het kader van de regionalisering. De details van het visserijbeheer zullen met de 
belanghebbenden worden besproken. De adviesraden zouden, naast de lidstaten, een centrale rol 
vervullen bij de besprekingen, in het bijzonder bij de vaststelling van de meerjarenplannen. In geval 
van een unaniem akkoord tussen de lidstaten zou de Commissie de maatregelen bij wege van 
uitvoeringshandeling vaststellen; in het andere geval zouden zij door de Commissie voorgesteld en, 
naargelang van het geval, door de Raad of door de Raad en het Europees Parlement vastgesteld 
worden.  
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Overdraagbare visserijconcessies 

De meningen liepen uiteen over de vraag of het wenselijk is een regeling inzake overdraagbare 
visserijconcessies in de EU verplicht te stellen. Voor de meeste delegaties kan een dergelijke 
regeling alleen op vrijwillige basis worden ingevoerd, omdat de situatie per land verschilt. Diverse 
lidstaten gewaagden van het risico dat overdraagbare concessies kunnen vormen voor kustgemeen-
schappen en voor de kleinschalige visserij. Enkele delegaties vreesden dat door deze concessies een 
al te grote concentratie van visserijrechten dreigt; zij verkozen een regeling waarbij de concessies 
niet tussen lidstaten kunnen worden uitgewisseld, zodat de relatieve stabiliteit niet in gevaar komt.  

Veel delegaties betwijfelden of met overdraagbare concessies de overcapaciteit van de vissersvloot 
efficiënt kan worden afgebouwd. Enkele delegaties vonden dat overcapaciteit een zaak voor het 
Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EMFF) moet blijven. 

Volgens het Commissievoorstel over de basisbepalingen van het GVB is het behoud van de mariene 
biologische hulpbronnen van essentieel belang met het oog op de doelstellingen van het GVB; het 
voorstel strekt ertoe de meerjarige beheersplannen aan te scherpen - zodat de bestanden op een 
niveau blijven dat een maximale duurzame opbrengst mogelijk maakt - en teruggooi te beëindigen. 
Om de toegang tot de bestanden beter te reguleren, wordt ook een systeem van overdraagbare 
visserijconcessies ingesteld dat een sterke drijfveer zou kunnen zijn voor de aanpassing van de 
vlootcapaciteit. Volgens het voorstel kan visserijbeheer niet goed functioneren zonder betrouwbare, 
volledige gegevens, zowel met het oog op het verstrekken van wetenschappelijk advies als met het 
oog op toepassing en controle. In het voorstel staat tevens dat het GVB de ontwikkeling van de 
aquacultuurindustrie zou moeten ondersteunen door middel van strategische planning, en ook in het 
voorstel over een Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij wordt nu ingezet op 
aquacultuur. 

Behalve dat er oriënterende debatten plaatsvonden over regionalisering en overdraagbare 
concessies, beraadslaagden de ministers tijdens de lunch over de sociaaleconomische aspecten van 
de GVB-hervorming, in het bijzonder de vraag welke van de voorgestelde doelstellingen en 
bijbehorende acties voor de Unie prioritair zijn (kleinschalige visserij, het scheppen van 
arbeidsplaatsen, en sociale cohesie in kust- en landinwaarts gelegen gemeenschappen) en wat er aan 
maatregelen en financiële steun nodig is.  

In juli 2011 heeft de Raad een eerste openbare gedachtewisseling over de Commissievoorstellen tot 
hervorming van het GVB gehouden. 

Over deze hervorming heeft de Raad al oriënterende debatten gehouden in maart, bij de bespreking 
van de drie grote verordeningsvoorstellen uit het desbetreffende "pakket": de basisregels van het 
GVB, de gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor visserij- en aquacultuurproducten, en het 
EMFF.  

Tijdens de Raadszitting van maart werd in een oriënterend debat over het verordeningsvoorstel 
inzake het GVB vooral gediscussieerd over een teruggooiverbod.  

Op de Raadszitting van mei zal een oriënterend debat plaatsvinden over maximale duurzame 
opbrengst en de beleidsintegratie van milieuvoorschriften en over het EMFF.  
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DIVERSEN 

Dierenwelzijn - bescherming van varkens 

De Commissie heeft de Raad geïnformeerd over de termijn voor de nieuwe voorwaarden inzake 
dierenwelzijn, als bepaald in Richtlijn 2008/120/EG tot vaststelling van de minimumnormen ter 
bescherming van varkens (8661/12). 

Meerdere lidstaten hebben er, samen met de Commissie, op aangedrongen dat de termijn voor het 
toepassen van nieuwe verplichte voorschriften inzake drachtige zeugen wordt gerespecteerd. Naar 
hun mening is er een sterke vraag vanwege de consument over deze kwestie, en moet alles in het 
werk worden gesteld om te voorkomen dat vanaf 1 januari 2013 concurrentiedistorsie tussen de 
lidstaten optreedt. 

Richtlijn 2001/88/EG houdende wijziging van Richtlijn 91/630/EEG introduceerde nieuwe 
voorschriften inzake huisvesting, waaronder verplichte groepshuisvesting voor zeugen, permanente 
beschikbaarheid van wroetmateriaal voor zeugen en geiten, en nieuwe minimumvereisten voor 
vloeren. De Commissie is nader ingegaan op het voorschrift van groepshuisvesting voor zeugen. Dit 
voorschrift dient vanaf 1 januari 2013 door de lidstaten te worden uitgevoerd.  

Afzetbevordering voor landbouwproducten  

De Commissie heeft de lidstaten ingelicht over een mededeling inzake afzetbevordering en 
voorlichting ten behoeve van landbouwproducten: een strategie met een belangrijke Europese 
meerwaarde om de smaken van Europa beter onder de aandacht te brengen (8441/12).  

In juli 2011 hield de Raad een openbare gedachtewisseling over het Groenboek over 
"afzetbevordering en voorlichting ten behoeve van landbouwproducten: een strategie met een 
belangrijke Europese meerwaarde om de smaken van Europa beter onder de aandacht te brengen". 
Het overleg over de afzetbevordering van landbouwproducten werd door de lidstaten toegejuicht als 
noodzakelijke maatregel om de EU-burgers en derde landen voor te lichten over de hoge normen en 
de kwaliteit van de EU-producten. Meerdere delegaties onderstreepten evenwel dat een eenvoudiger 
en snellere procedure noodzakelijk was om het systeem te activeren, met name in crisissituaties. Het 
door de Commissie gestarte overleg over deze aangelegenheid is op 7 oktober 2011 beëindigd. 
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Op 15 en 16 december 2011 heeft de Raad Landbouw en Visserij conclusies aangenomen over de 
toekomst van het beleid inzake bevordering van de afzet van landbouwproducten (18528/11), 
waarin hij de Commissie aanspoort alle mogelijke manieren te bestuderen om de doelstellingen van 
de hervorming van het EU-beleid voor voorlichting en afzetbevordering te verwezenlijken. 

De Commissie wees erop dat een beter EU-systeem voor afzetbevordering voor landbouwproducten 
nodig is om de doelstellingen te bereiken, nl. de kwaliteit van EU-producten in het buitenland 
promoten, het beleid aantrekkelijker maken, de toegang tot de regelingen vereenvoudigen en de 
samenhang van de acties vergroten.  

Deze mededeling moet gevolgd worden door een wetgevingsvoorstel dat de Commissie vóór 
eind 2012 bekend dient te maken. 

Producentenorganisaties in de groenten- en fruitsector 

De Raad is door de Hongaarse delegatie, met steun van de Bulgaarse, de Letse, de Litouwse, de 
Poolse, de Roemeense, de Sloveense en de Slowaakse delegatie, ingelicht over de financiering van 
producentenorganisaties in de groenten- en fruitsector (8828/12).  

Bij de hervorming van de sector groenten en fruit in 2007 werd de belangrijke doelstelling van het 
gedurig versterken van producentenorganisaties andermaal bevestigd. Het ondersteunen van 
producentenorganisaties is met name belangrijk gebleken van 2007 tot 2013 in lidstaten waar de 
organisatiegraad laag is.  

Begin april 2012 is een verordening van de Commissie aangenomen, waarin het medefinancierings-
percentage van de EU voor steun aan producentenorganisaties wordt teruggeschroefd. Volgens 
Hongarije houdt dit een risico in voor een van de hoofddoelen van de hervorming van de gemeen-
schappelijke marktordening voor groenten en fruit. Voorts strookt dit niet met de voorstellen voor 
de GLB-hervorming, waarin een toename van financiële steun aan producentenorganisaties is 
voorzien. 

Volgens de Commissie is een financiële begrenzing van deze steun noodzakelijk omdat de uitgaven 
ter ondersteuning van producentenorganisaties tussen 2007 en nu een sterke toename lieten zien. De 
begrenzing geldt niet voor reeds goedgekeurde plannen voor producentenorganisaties, maar alleen 
voor toekomstige voorstellen.  



 26.-27.IV.2012 

 
9106/12 13 
 EN 

Markt voor melk en zuivelproducten 

De Poolse delegatie heeft de ministers ingelicht over de gevolgen van de huidige situatie voor de 
markt voor melk en zuivelproducten (9056/12). 

Verscheidene lidstaten ondersteunden het verzoek van Polen aan de Commissie aangaande 
marktmaatregelen als reactie op de dalende prijzen op de markt voor melk en zuivelproducten.  

Sinds begin 2012 heeft een afname van de vraag naar zuivelproducten op de wereldmarkten de 
marktprijzen voor deze producten in Polen tussen januari 2012 en april 2012 fors doen dalen. De 
binnenlandse vraag naar zuivelproducten is onvoldoende om de groeiende overschotten te 
absorberen, waardoor de zuivelvoorraden in Polen toenemen.  

Volgens Polen is de huidige interventieprijs te laag om de productieomstandigheden te veranderen, 
en dat is niet bevorderlijk voor de efficiëntie van de interventie. Polen heeft de Commissie verzocht 
zo snel mogelijk maatregelen te nemen, zoals de herinvoering van uitvoerrestituties en, op de 
langere termijn, het verhogen van de interventieprijzen voor boter en mageremelkpoeder.  

De Commissie volgt de evolutie op de zuivelmarkt op de voet en is op de hoogte van de huidige 
situatie. Zij verklaarde zich bereid om passende maatregelen te treffen wanneer zij dit noodzakelijk 
acht, wat nu niet het geval is.  

Transparantie van informatie over voedselveiligheid 

De Tsjechische Republiek heeft de Raad ingelicht over toegang van de lidstaten tot transparante 
informatie aangaande voedselveiligheid (9066/12). 

De Tsjechische delegatie wees op het belang van informatie-uitwisseling tussen de lidstaten en de 
EU, via het systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders (RASFF), 
naar aanleiding van de recente voedselcrises, zoals het gebruik van industrieel zout en verontreinigd 
eierpoeder in voedingswaren. Polen legde uit dat het RASFF niet was geactiveerd met betrekking 
tot het gebruik van industriële zouten in voedingswaren, omdat deze fraude niet als een 
voedselveiligheidskwestie werd beschouwd. Wat verontreinigd eierpoeder betreft, is het RASFF 
wel correct geactiveerd. De Commissie herinnerde de delegaties eraan dat zij om administratieve 
ondersteuning kunnen vragen in geval van onenigheid tussen de lidstaten over een dergelijke 
aangelegenheid.  
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Toxisch effect van insecticiden op de gezondheid van honingbijen 

De ministers kregen een toelichting van de Franse delegatie over de toxiciteit van de werkzame stof 
thiamethoxam voor honingbijen (9191/12). 

In een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift Science van maart, worden de mogelijke subletale 
effecten van de werkzame stof thiamethoxam op bijen (Apis mellifera) beschreven. Deze stof is een 
insecticide dat wordt gebruikt in verschillende gewasbeschermingsmiddelen die in meerdere 
lidstaten zijn toegelaten en worden gebruikt voor de behandeling van koolzaad of maïs.  

De Franse delegatie wil dat bij de EU-beoordeling van bestanddelen van pesticiden rekening wordt 
gehouden met deze nieuwe gegevens, en dat het gedrag van niet-doelsoorten, met name bijen, bij dit 
beoordelingsproces wordt geëvalueerd.  

De Commissie herinnerde eraan dat een Europees referentielaboratorium is opgericht dat de 
honingbij bestudeert, en dat dit laboratorium de lidstaten verzoekt om meer gegevens te verzamelen 
over bijenverlies. De EFSA is verzocht op basis van nieuwe onderzoeken een beoordeling te maken 
van de effecten van bepaalde soorten insecticiden.  
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN 

LANDBOUW 

Invoer van rundvlees van hoge kwaliteit uit de Verenigde Staten en Canada 

De Raad heeft na een akkoord in eerste lezing met het Europees Parlement (6/12) Verordening 
617/2009/EG vastgesteld, houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van 
rundvlees van hoge kwaliteit. Dankzij deze tekst zal eindelijk een punt worden gezet achter het 
langdurige handelsgeschil tussen de EU, de VS en Canada binnen het kader van de Wereldhandels-
organisatie (WTO) over het gebruik van 'hormonen' in rundvlees. Met deze verordening heeft de 
EU een aanvullend autonoom tariefcontingent geopend voor rundvlees van hoge kwaliteit dat niet 
met hormonen is behandeld. De VS heeft tegelijkertijd sancties op EU-producten ingetrokken.  

Zie voor meer informatie doc. 9178/12.  

ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN 

Afwijking van de btw-richtlijn voor Roemenië - Wegvoertuigen 

De Raad heeft een besluit aangenomen waarbij Roemenië wordt gemachtigd een maatregel toe te 
passen die afwijkt van Richtlijn 2006/112/EG voor het niet-zakelijke gebruik van voertuigen 
(7956/12). 

De maatregel houdt een btw-aftrek van 50% in, onder bepaalde voorwaarden, voor de aankoop, 
verwerving, invoer, huur of leasing van voertuigen met een maximummassa in beladen toestand van 
3500 kilogram en maximaal negen zitplaatsen, en die niet uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden 
worden gebruikt. 

Het besluit van de Raad zal verstrijken op de datum van inwerkingtreding van de regels van de Unie 
waarin wordt vastgesteld welke uitgaven ter zake van motorvoertuigen niet in aanmerking komen 
voor een volledige aftrek van btw, of op 31 december 2014, als laatstgenoemde datum eerder valt. 
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JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN 

Recht op informatie in strafprocedures 

De Raad heeft een richtlijn betreffende het recht op informatie in strafprocedures vastgesteld 
(PE-CONS 78/11). Op 13 december 2011 stemde het Europees Parlement reeds in met de 
compromistekst die beide instellingen hadden bereikt. 

Het hoofddoel van de richtlijn is ervoor te zorgen dat eenieder die ervan verdacht of beschuldigd 
wordt een strafbaar feit te hebben gepleegd, informatie ontvangt betreffende zijn fundamentele 
procedurele rechten, alsook informatie over de tegen hem of haar ingebrachte beschuldiging, en 
toegang krijgt tot de dossierstukken.  

Zie voor meer informatie persbericht 9111/12. 

WERKGELEGENHEID 

Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid  

De Raad heeft een besluit vastgesteld betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid 
van de lidstaten voor 2012 (7946/12).  

De richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid zijn in 20101 goedgekeurd, in principe voor een 
periode van vier jaar. De richtsnoeren voor 2012 zullen ongewijzigd worden gehandhaafd en de 
lidstaten moeten ermee rekening houden in hun werkgelegenheidsbeleid. 

                                                 

1 Besluit 2010/707/EU van de Raad van 21 oktober 2010 betreffende de richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten ( PB L 308 van 24.11.2010, blz. 46). 
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VERVOER 

Kleurspecificaties voor bepaalde documenten in het wegvervoer 

De Raad heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de aanneming door de Commissie van drie 
wijzigingsverordeningen waarin een nauwkeuriger beschrijving staat van de kleuren van bepaalde 
officiële documenten die vereist zijn voor het uitoefenen van het beroep van wegvervoer-
ondernemer (6882/12), voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg 
(6883/12) en voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten 
(6890/12). 

De betreffende documenten zijn het modelgetuigschrift van vakbekwaamheid uit hoofde van 
Verordening 1071/2009, het model van communautaire vergunning voor het internationale 
goederenvervoer over de weg uit hoofde van Verordening 1072/2009 en het met deze vergunning 
verband houdende model van bestuurdersattest, alsmede het model van communautaire vergunning 
voor het internationaal vervoer van personen met touringcars en autobussen uit hoofde van 
Verordening 1073/2009. 

Voor de ontwerpverordeningen geldt de regelgevingsprocedure met toetsing. Nu de Raad zijn fiat 
heeft gegeven, kan de Commissie deze aannemen, behoudens bezwaar van het Europees Parlement. 

 


