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Voornaamste resultaten van de Raadszitting

De Raad heeft een politiek akkoord bereikt over een verordening van de Raad tot vaststelling, voor 
2008, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de 
Oostzee van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften. 

De Raad is tot een politiek akkoord gekomen over een verordening waarin bepaalde aspecten van 
de financiering van het GLB worden verduidelijkt middels de invoering van de verplichting om in 
het nationale plan de lijst van begunstigden bekend te maken.

De Raad heeft een beschikking aangenomen waarbij het Roemenië wordt toegestaan 
400 miljoen euro overheidssteun toe te kennen aan zijn landbouwers als compensatie voor de 
verliezen ten gevolge van de droogte in 2007.

De Raad heeft een eerste gedachtewisseling gehouden over de communautaire strategie voor 
diergezondheid en heeft het begin september begonnen debat over de hervorming van de 
wijnbouwsector voortgezet.

Voorts heeft de Raad zonder debat een verordening aangenomen die in één enkel besluit 21 teksten 
verenigt over de Gemeenschappelijke landbouwmarktordeningen, evenals de afschaffing van de 
Finse steun voor zaaizaad en zaaigraan na 2010 en een besluit ter vereenvoudiging van de 
regeling voor de invoer in de Gemeenschap van maniok afkomstig van Thailand.
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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 Middenstand en Landbouw

Bulgarije:
de heer Nihat KABIL minister van Land- en Bosbouw

Tsjechische Republiek:
de heer Petr GANDALOVIČ minister van Landbouw

Denemarken:
mevrouw Eva Kjer HANSEN minister van Sociale Zaken en minister van Gelijke 

Kansen

Duitsland:
de heer Gert LINDEMANN staatssecretaris, ministerie van Voedselvoorziening, 

Landbouw en Consumentenbescherming

Estland:
Mevrouw Rita ANNUS Vice-minister van milieu

Ierland:
mevrouw Mary COUGHLAN minister van Landbouw en Voedselvoorziening

Griekenland:
de heer Alexandro KONTOS minister van Plattelandsontwikkeling en 

Voedselvoorziening

Spanje:
mevrouw Elena ESPINOSA MANGANA minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
mevrouw Mercè AMER RIERA minister van Landbouw en Visserij van de Autonome 

Gemeenschap van de Balearen

Frankrijk:
de heer Michel BARNIER minister van Landbouw en Visserij

Italië:
de heer Paolo DE CASTRO minister van Land- en Bosbouw en Voedselvoorziening

Cyprus
de heer Panicos POUROS secretaris-generaal, ministerie van Landbouw, Natuurlijke 

Rijkdommen en Milieu

Letland:
Mevrouw Dace LUCAUA staatssecretaris, ministerie van Landbouw

Litouwen:
de heer Kazys SIVICKIS Ondersecretaris, ministerie van Landbouw

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

ontwikkeling, minister van Middenstand, van Toerisme en 
van Volkshuisvesting

Mevrouw Octavie MODERT staatssecretaris van Parlementszaken, staatssecretaris van 
Land- en Wijnbouw en Plattelandsontwikkeling, 
staatssecretaris van Cultuur, Hoger Onderwijs en 
Onderzoek

Hongarije:
de heer Ádam FICSOR vakstaatssecretaris, ministerie van Landbouw en 

Plattelandsontwikkeling

Malta
de heer Francis AGIUS staatssecretaris voor Landbouw en Visserij, ministerie van 

Plattelandszaken en Milieubeheer
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Nederland:
de heer Peter W. KOK plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Oostenrijk:
de heer Walter GRAHAMMER plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger

Polen:
de heer Jan Krzysztof ARDANOWSKI vakstaatssecretaris, ministerie van Landbouw en 

Plattelandsontwikkeling

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

Visserij
de heer Luís VIEIRA toegevoegd staatssecretaris van Landbouw 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 Miroslav JUREŇA minister van Landbouw

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

Zweden:
de heer Eskil ERLANDSSON minister van Landbouw

Verenigd Koninkrijk:
de heer Hilary BENN minister van Milieubeheer, Voedselvoorziening en 

Plattelandszaken
de heer Richard LOCHHEAD minister (Cabinet Secretary) van plattelandszaken en 

milieu (Schotse regering)

Commissie:
de heer Joe BORG lid
de heer Markos KYPRIANOU lid
mevrouw Mariann FISCHER BOEL lid
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BESPROKEN PUNTEN

STRATEGIE DIERGEZONDHEID

De Raad heeft kennis genomen van de presentatie door de heer Kyprianou, lid van de Commissie, 
van een mededeling over de nieuwe strategie voor diergezondheid voor de Europese Unie 
(2007-2013): "Voorkomen is beter dan genezen".

Alle delegaties prezen de kwaliteit van het geleverde werk en de toepasselijkheid ervan, net op het 
moment dat een ziekte zoals mond- en klauwzeer weer uitbreekt of de klimaatverandering 
bestaande ziekten doet opduiken in nieuwe geografische gebieden (blauwtong).

De meeste ministers stemden in met het initiatief om het wetgevingskader voor diergezondheid te 
moderniseren en aan te passen, vooral aan de begrotingsbeperkingen ervan, door algemene 
beginselen te formuleren die de verantwoordelijkheden omschrijven van elk van de spelers in de 
keten, door de procedures te verduidelijken en de organisatorische doeltreffendheid te 
optimaliseren. Het hele inentingsbeleid moet in dit verband worden geharmoniseerd.

De beschikbaarheid van de aangepaste, zowel financiële als menselijke middelen, blijft een 
prioriteit.

De samenhang met de voorschriften van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) en 
diens gezondheidscode, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan ambitieuzere communautaire normen, 
is ook erkend als een wezenlijk onderdeel in een groeiende context van internationale handel in 
levende dieren en dierlijke producten, zowel binnen de Gemeenschap als met derde landen. Ook 
moeten de diergeneeskundige controles en de douanecontroles worden opgevoerd.

De delegaties hebben gevraagd om een dieper gaande evaluatie van de in de Mededeling vermelde 
financieringsvoorschriften, met aandacht voor de solidariteitsbeginselen, aangezien de 
verzekeringsstelsels in bepaalde lidstaten hun nut hebben bewezen, en voor een betere toewijzing 
van overheidsgeld. De financieringsvoorschriften mogen echter de melding van ziekten door de 
veehouders niet in gevaar brengen.

De verbetering van de regels voor bioveiligheid, de handhaving van de netwerken van sanitaire 
waakzaamheid, is door allen uitgeroepen tot een prioriteit op alle niveaus: veehouders, veeartsen, 
diergeneeskundige diensten en laboratoria.

Deze strategie moet steunen op het zevende kaderprogramma voor onderzoek zodat de 
technologische innovatie wordt gestimuleerd, vooral voor het beschikbaar maken van vaccins.
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Tot slot blijft de communicatie, vooral in een crisisperiode, een wezenlijke factor van transparantie 
en vertrouwen.

De Raad heeft zijn voorbereidende instanties verzocht verder te werken zodat zij hem tijdens de 
zitting in december conclusies over de door de Commissie gepresenteerde strategie ter goedkeuring 
kunnen voorleggen.
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WIJN

De Raad heeft aan de hand van onderstaande vragenlijst (doc. 13883/07) een oriënterend debat 
gehouden over de hervorming van de wijnbouwsector:

1. Ervan uitgaande dat u instemt met het beginsel van een nationaal totaalbedrag, welk soort 
maatregelen moeten daar dan onder vallen, rekening houdend met de voorgestelde overdracht van 
middelen van de eerste naar de tweede pijler?

2. Moet, om de gevolgen van de hervorming voor de producenten te verzachten, de lidstaten worden 
toegestaan een deel van de beschikbare begroting te gebruiken in het kader van hun nationale 
totaalbedrag, met name in de vorm van ontkoppelde betalingen in het kader van de bedrijfstoeslag-
regeling?

3. Welk streefniveau, welke looptijd en welke toepassingsbepalingen moeten er, rekening houdend 
met de economische, de sociale en de milieudimensie, voor het rooiprogramma van de hervormde 
wijnmarktordening worden bepaald?

Keuzemogelijkheden van nationale totaalbedragen

De meeste delegaties kunnen het beginsel van nationale totaalbedragen aanvaarden en zouden 
instemmen met een uitbreiding van de lijst subsidiabele maatregelen (de keuze) binnen deze 
bedragen. Deze delegaties zijn namelijk met de Commissie van mening dat met zulke bedragen kan 
worden ingegaan op de specifieke behoeften van iedere lidstaat:

– hulp bij herstructurering en/of omschakeling op het niveau van de productie, verwerking en/of in 
de handel brengen

– bevordering van nieuwe productiemethoden

– afzetbevordering, zowel op de interne markt als naar derde landen toe, die verenigbaar is met de 
volksgezondheidsmaatregelen
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– milieumaatregelen in de landbouw

– maatregelen voor het voorkómen en beheersen van crises

– "groen" oogsten1

Enkele delegaties, die terughoudender waren ten aanzien van sommige van de voorgestelde 
maatregelen, vestigden de aandacht van de Raad op het feit dat moet worden nagegaan of deze 
maatregelen verenigbaar zijn met de groene doos van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Overdracht van de eerste naar de tweede pijler

Dit voorstel is daarentegen door de meeste delegaties met nogal was scepsis ontvangen, omdat zij 
vrezen dat het GLB wordt gehernationaliseerd of dat de middelen niet naar de wijnbouwsector 
worden doorgesluisd, en deze delegaties zouden de middelen liever in de eerste pijler houden. Een 
paar delegaties denken net als de Commissie dat het daarentegen juist een actief middel is om 
bepaalde kwetsbaar geworden wijnbouwregio's te steunen.

Verdeelsleutel voor de bedragen

Verscheidene delegaties, vooral van nieuwe lidstaten, hebben gevraagd ervoor te zorgen dat de 
toewijzing van de middelen garandeert dat alle lidstaten gelijkelijk worden behandeld.

Ontkoppelde betaling

Enkele delegaties zouden dat kunnen aanvaarden, bijvoorbeeld als overgangsmaatregelen zoals de 
regeling voor de verwerking van bepaalde soorten groenten en fruit. De meeste delegaties zien het 
onmiddellijk belang er niet van in en wensen dit niet als oplossing ter compensatie van de 
afschaffing van chaptalisatie. 

Tijdens de rondvraag herhaalden verscheidene delegaties hun wens om de benaming 
"vruchtenwijn" te kunnen blijven gebruiken, eventueel met vermelding ervan op het etiket, naar het 
voorbeeld van de oplossing die in het debat over gedistilleerde dranken is gekozen voor wodka.

  

1 Bedoeld wordt het oogsten van druiven die nog niet rijp zijn, ter voorkoming van 
overproductie. Over de doeltreffendheid van deze maatregel zijn twijfels geuit.
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Rooiregeling

Een aantal delegaties was wel te vinden voor de rooiregeling als instrument voor het weer in 
evenwicht brengen van de markt en/of als aanbod van sociale aard aan de producenten die uit de 
sector willen, op voorwaarde dat de maatregel vrijwillig is. De meningen blijven echter verdeeld 
over de looptijd van de regeling (5 jaar of minder), de geleidelijke afbouw en/of de hoogtes van de 
premies. Bepaalde delegaties hebben echter aangegeven dat zij de voorkeur geven aan een 
omvangrijker rooiing dan de beoogde en hebben twijfels geuit ten aanzien van het bepleite systeem, 
gezien het hoge aantal beoogde vrijstellingen.

Andere delegaties maakten weliswaar een aantal voorbehouden maar gaven aan dat ze akkoord 
konden gaan met een rooiregeling die geen doel op zich is en waarbij de lidstaten enige armslag 
wordt gelaten om het rooien in de gevoelige gebieden te beperken. Verscheidene delegaties zeiden 
ernstig te twijfelen aan de doeltreffendheid van de bepleite rooiregeling als oplossing voor het 
probleem van de overproductie en gaven er de voorkeur aan deze maatregelen op te nemen in de 
keuzemogelijkheden van de nationale totaalbedragen.

De Commissievertegenwoordiger zei het volgende:

– Met de nationale bedragen moeten de lidstaten de oplossingen kunnen kiezen die het best 
aansluiten op hun wijnbouwkenmerken, maar de bedragen mogen geen verkapte manier zijn om 
instrumenten, waarvan is gebleken dat ze niet doeltreffend zijn om het concurrentievermogen 
van de sector te verhogen, opnieuw in te voeren.

– De hoogte van de nationale bedragen is een "doos van Pandora" en men moet niet het risico 
nemen dat men die opent.

– De overdracht naar de tweede pijler is een maatregel die aangepast is aan het specifieke 
probleem waarmee sommige wijnbouwgebieden te maken hebben.

– De rooiregeling is een aanbod aan de producenten die op waardige wijze uit de sector willen 
stappen, maar de Commissie staat open voor ieder opbouwend voorstel over de looptijd van de 
regeling en over het maximum van 200 000 hectare.

De Raad heeft zijn voorbereidende instanties de opdracht gegeven het voorstel verder te bestuderen 
en deze kwestie tijdens de volgende zitting over landbouw opnieuw aan te snijden en aan het eind 
van het jaar tot een akkoord te komen.
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FINANCIERING VAN HET GLB

De Raad heeft een politiek akkoord bereikt over een ontwerp-verordening tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouw-
beleid. Dit punt komt op de agenda van een komende zitting van de Raad en zal dan als A-punt 
worden goedgekeurd.

De verordening moet bepaalde aspecten aanvullen of verduidelijken van de geldende procedures 
inzake met name:

– de aan de Commissie toegekende vrijheid om de maandelijkse betalingen te verlagen of te 
schorsen, onder bepaalde voorwaarden: er is reeds twee maal een financiële correctie opgelegd 
om dezelfde reden, essentiële onderdelen van het controlesyteem ontbreken of zijn niet 
toereikend voor de ernst van de tekortkomingen, uitblijven van corrigerende maatregelen die de 
vastgestelde gebreken moeten wegnemen.

Voordat wordt verlaagd of geschorst, zou aan de lidstaat een "waarschuwingsbrief" worden 
toegezonden.

– een redelijke termijn voor de Commissie om enerzijds te onderzoeken of de lidstaten hebben 
voldaan aan hun verplichtingen van controle ex post van bepaalde uitgaven van het GLB en 
anderzijds eventueel over te kunnen gaan tot een conformiteitsgoedkeuring.

– bekendmaking achteraf, per begrotingsjaar, van gegevens betreffende de begunstigden van de 
communautaire middelen, vanaf 16 oktober 2007 voor het ELGF en vanaf 1 juli 2007 voor het 
ELFPO. Deze gegevens zullen door elke lidstaat worden bekendgemaakt.

De Commissievertegenwoordiger was verheugd over het akkoord en voegde eraan toe dat de 
lidstaten verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid van de bekendgemaakte gegevens.

Over de schorsing van de betalingen zei mevrouw Fischer Boel dat die mogelijkheid reeds bestond 
maar dat met het voorstel wordt beoogd de voorwaarden voor het gebruik ervan door de Commissie 
te verduidelijken.
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OVERHEIDSSTEUN ROEMENIË

De Raad heeft een beschikking aangenomen waarbij het Roemenië wordt toegestaan 400 miljoen 
euro aan uitzonderlijke overheidssteun toe te kennen aan zijn landbouwers. (doc. 12035/07).

De Deense, de Tsjechische, de Nederlandse en de Zweedse delegatie hebben zich van stemming 
onthouden en gaven aan dat zij de voorkeur geven aan de procedure die is gevolgd door Bulgarije, 
dat deze steun ter kennis van de Commissie heeft gebracht.

Ook de Commissievertegenwoordiger betreurde het dat Roemenië zijn verzoek niet aan de 
Commissie heeft gericht in plaats van aan de Raad.

De Roemeense delegatie heeft reeds in juli de aandacht van de Raad gevestigd op de uitzonderlijke 
droogte in haar land. Dankzij de overheidssteun in kwestie kunnen meer dan 250 000 landbouwers 
de ontoereikende oogsten compenseren en de voorjaarsinzaai voorbereiden.

In artikel 88, lid 2, van het Verdrag staat dat de Raad binnen drie maanden nadat een lidstaat een 
verzoek om toestemming voor een steunmaatregel heeft ingediend, met eenparigheid van stemmen 
zijn standpunt moet bepalen.

Het officiële Roemeense verzoek is op 25 juli bij de Raad ingediend.
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TAC EN QUOTA IN DE OOSTZEE

De Raad heeft met gekwalificeerde meerderheid een politiek akkoord bereikt over de vangst-
mogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de Oostzee 
van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften voor 
2008. Dit punt komt als A-punt op de agenda van een volgende Raad.

Bij de op 18 september 2007 door de Raad aangenomen verordening (EG) nr. 1098/2007 wordt 
meer specifiek een meerjarenplan vastgesteld voor de kabeljauwbestanden in de Oostzee1.

Het akkoord betrof vooral de totaal toegelaten vangst (TAC) en de visserijquota voor de lidstaten 
aan de Oostzee; in onderstaand overzicht staan de belangrijkste wijzigingen qua verlaging, 
verhoging of verlenging van de TAC's in vergelijking met 2007.

  

1 PB L 248, 22.9.2007, blz. 1.
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COMMUNAUTAIR TOTAAL TOEGELATEN VANGST (TAC) IN DE OOSTZEE VOOR 2008

Soort ICES-VISSERIJGEBIED Voorstel 
COMMISSIE

doelstellingen 
van de 

Commissie

Akkoord 
RAAD Verschil

Latijnse naam TAC 2007 voor 2008 voor 2008 TAC
2008

Voorgaand 
jaar

in tonnen in tonnen in % in tonnen

1 2 3 4 5**

Clupea harengus Oostzee deelsector 30-31 91600 77860 -15,00% 87440 -4,54%

Clupea harengus Oostzee deelsector 22-24 49500 39600 -20,00% 44550 -10,00%

Clupea harengus
Oostzee deelsector 25-27, 
28.2, 29, 32 132718 148407 11,82% 152630 15,00%

Clupea harengus
Oostzee deelsector 28-1 
(Golf van Riga) 37500 36094 -3,75% 36094 -3,75%

Gadus morhua
Oostzee deelsector 25-32 
(oostelijk deel) 40805 31561 -22,65% 38765 -5,00%
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Gadus morhua
Oostzee deelsector 22-24 
(westelijk deel) 26696 17930 -32,84% 19221 -28,00%

Pleuronectes platessa III bcd 3766 3201 -15,00% 3201 -15,00%

Salmo salar * III bcd, behalve deelsector 32 428697 364392 -15,00% 364392 -15,00%

Salmo salar * Oostzee deelsector 32 15419 15419 0,00% 15419 0,00%

Sprattus sprattus III bcd 454492 432000 -4,95% 454492 0,00%

Legenda:

Clupea harengus: haring

Gadus morhua: kabeljauw

Pleuronectes platessa: tong

Salmo salar: Atlantische zalm

Sprattus sprattus: sprot

* TAC uitgedrukt in aantal exemplaren
** een negatief % is een verlaging van de TAC, een positief % is een verhoging van de TAC en 0% is verlenging van de TAC
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In samenhang met het meerjarenplan voor kabeljauwbestanden (Gadhus morua) van de Oostzee, 
aangenomen op 18 september 20071, heeft de Raad een verlaging bevestigd van de TAC met 5% in 
het oostelijke deel van Oostzee en 28% in het westelijke deel van de Oostzee.

Ook is besloten maatregelen te nemen ter beperking van de visserij-inspanning, met name de 
volgende:

· Vervanging van het in 2007 toegepaste systeem van gesloten seizoenen voor bepaalde vissers-
schepen middels toekenning van een maximumaantal buitengaats doorgebrachte dagen, te weten 
223 in de deelsectoren 22-24 (westelijk deel van de Oostzee)2 en 178 in de deelsectoren 25-273, 
zijnde een verlaging met respectievelijk 10 en 20%.

· De Commissie stelt ook de verlenging voor van de in 2007 aangenomen technische overgangs-
maatregelen betreffende het verbod om gedurende bepaalde periodes en in gegeven deelsectoren 
bot en tarbot aan boord te houden.

De Poolse delegatie heeft toegezegd een actieplan te zullen indienen voor de kabeljauwvisserij in de 
Oostzee, teneinde dit punt met voorrang te behandelen.

De Commissie heeft toegezegd soepelheid te zullen betrachten inzake de compensatie van de door 
Polen overbeviste quota en de Raad de passende voorstellen te zullen voorleggen.

Bij deze gelegenheid hebben de Britse, de Ierse en de Italiaanse delegatie gevraagd deze soepelheid 
in overeenstemming te houden met de beginselen van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

  

1 Verordening (EG) nr. 1098/2007, PB L 248 van 22.09.07, blz. 1.
2 Behalve van 1 tot en met 30 april, want dan geldt artikel 8, lid 1, onder a) van Verordening 

(EG) nr. 1098/2007.
3 Behalve van 1 juli tot en met 31 augustus, want dan geldt artikel 8, lid 1, onder b) van 

Verordening (EG) nr. 1098/2007.
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NOORWEGEN

De Raad heeft een gedachtewisseling gehouden over de voorbereidende besprekingen voor het 
jaarlijks overleg voor 2008 tussen de Gemeenschap en Noorwegen. De Raad heeft de Commissie 
verzocht rekening te houden met de door de ministers gegeven aanwijzingen, met name inzake de 
hoogte van de TAC en de bijbehorende maatregelen voor de soorten waarvan de bestanden 
gezamenlijk worden beheerd1.

Het overleg zal van 5 tot en met 9 en van 21 tot en met 25 november 2007 plaatsvinden.

De Gemeenschap en Noorwegen hebben in 19802 een visserijovereenkomst ondertekend en de 
totaal toelaatbare vangsten (TAC) worden voor bepaalde vissoorten gezamenlijk vastgesteld waarbij 
met name rekening wordt gehouden met de wetenschappelijke adviezen van de Internationale Raad 
voor het onderzoek van de zee (ICES).

Ook wordt overwogen bepaalde vangsten wederzijds uit te wisselen waarbij zal worden gelet op de 
evenwichtige verdeling tussen de twee partijen.

  

1 Kabeljauw (Gadus morrhua), schelvis (Melanogrammus aeglefinus), haring (Clupea 
harengus), schol (Pleuronectes platessa), koolvis (Pollachius virens), blauwe wijting 
(Micromesistius poutassou) en makreel (Scomber scombrus)

2 PB L 226, 29.8.1980, blz. 48.
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DIVERSEN

a) Bescherming van dieren tijdens het transport - verzoek van de Zweedse delegatie

De Raad heeft kennis genomen van een nota van de Zweedse delegatie, die werd gesteund door de 
Duitse, de Deense, de Oostenrijkse, de Finse en de Nederlandse delegaties, over de noodzaak om 
erop toe te zien dat de vigerende wetgeving inzake de bescherming van dieren tijdens het transport 
wordt toegepast, en wel middels controles volgens de geldende communautaire en nationale 
regelgeving, gevolgd door passende sancties. 

Commissielid Kyprianou bevestigde dat dit punt voor de Commissie een prioriteit blijft. Hij 
beklemtoonde dat het Voedsel- en Veterinair Bureau zijn inspectieprogramma volgt, zonder dat 
afbreuk wordt gedaan aan de verantwoordelijkheid die elke lidstaat heeft om ervoor te zorgen dat de 
communautaire wetgeving, zonodig omgezet in nationale wetgeving, wordt nageleefd. Tevens liet 
hij de delegaties weten van plan te zijn om vóór het verstrijken van zijn ambtstermijn een voorstel 
in te dienen over de duur van het transport en over de beladingsdichtheid.

b) situatie op de varkensvleesmarkt - verzoek van de Poolse delegatie

De Raad heeft nota genomen van de ongerustheid van de Poolse delegatie (13989/07), gesteund 
door de Belgische, de Bulgaarse, de Tsjechische, de Deense, de Duitse, de Griekse, de Spaanse, de 
Franse, de Ierse, de Cypriotische, de Litouwse, de Luxemburgse, de Hongaarse, de Nederlandse, de 
Oostenrijkse, de Roemeense en de Sloveens delegaties, over de zorgwekkende situatie op de 
varkensvleesmarkt.

De Commissie deelde mee dat het beheerscomité varkensvlees, tijdens zijn vergadering op 
18 oktober, positief had gereageerd op de invoering van een steun voor particuliere opslag om de 
verzadiging van de markt te verlichten. Deze maatregel gaat op 29 oktober en geldt 3 tot 
5 maanden. Deze maatregel is door alle delegaties, die zich hadden uitgesproken, toegejuicht.

Op het verzoek van bepaalde ministers om uitvoerrestituties te overwegen ter compensatie van de 
waarde van de euro tegenover de dollar, die een recordhoogte heeft bereikt, en van de stijging van 
de prijs van veevoeder1, heeft de Commissie in dit stadium nog geen antwoord gegeven. Twee 
delegaties hebben zich uitdrukkelijk tegen een dergelijk initiatief uitgesproken.

  

1 35% tussen september 2006 en september 2007.
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c) Tonijn - Verzoek van de Spaanse delegatie

De Raad heeft nota genomen van de bezorgdheid van de Spaanse delegatie, gesteund door de 
Cypriotische, de Griekse en de Maltese delegatie, ten aanzien van de sluiting van de tonijnvisserij, 
waartoe de Commissie op 19 september heeft besloten, terwijl het Spaanse quotum voor 2007 nog 
niet was opgebruikt. Deze delegaties vragen elke lidstaat en de Commissie zich te houden aan de 
vigerende communautaire wetgeving en wensen dat de door hun vissers in 2007 geleden verliezen 
in 2008 worden gecompenseerd.

De Franse delegatie was zich geheel bewust van dit probleem en wenste alles in het werk te stellen 
om er iets aan te doen, in het bijzonder door meer controles op iedereen in de productieketen van 
tonijn, en op de vissersschepen, ongeacht onder welke vlag zij varen. Italië zei dat het zijn
verantwoordelijkheden op zich had genomen door de visserij op deze soort eind juli te sluiten toen 
het quotum was opgebruikt.

De Commissievertegenwoordiger herinnerde eraan dat er een inbreukprocedure was ingeleid voor 
7 lidstaten waarvoor een tekortkoming in de overdracht van gegevens is vastgesteld en voor 
2 lidstaten waarvan wordt vermoed dat zij het toegestane vangstquotum voor tonijn hebben 
overschreden.

Hij lichtte toe dat zijn diensten voorts een oplossing bestudeerden die in het komende visseizoen de 
lidstaten die hun quota in 2007 niet hebben opgebruikt, moet compenseren, met inachtneming van 
de verplichtingen van de Gemeenschap binnen de Internationale Commissie voor de instandhouding 
van Atlantische tonijnen (ICCAT), met name qua eventuele compensatie van de communautaire 
TAC op internationaal niveau.

Tot slot zei hij te erop te rekenen dat de lidstaten zich zullen inzetten om het herstelplan voor tonijn, 
dat thans bij de voorbereidende instanties van de Raad in behandeling is, aan te nemen en uit te 
voeren.

De volgende vergadering van de ICCAT vindt van 9 tot en met 18 november 2007 in Antalya 
(Turkije) plaats.
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN

LANDBOUW

Thailand - maniok

De Raad heeft een besluit goedgekeurd betreffende de sluiting van het Protocol tot wijziging van de 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de EG en het Koninkrijk Thailand inzake de productie en de 
commercialisatie van, en het handelsverkeer in maniok. De regeling voor de invoer van maniok 
afkomstig uit Thailand valt in het vervolg onder het systeem "wie het eerst komt, het eerst maalt", 
dat wordt beheerd door TAXUD. Deze nieuwe regeling zal het beheer van de invoerregeling 
vereenvoudigen en de kosten ervan doel dalen (13380/07).

Eén gemeenschappelijke marktordening*

De Raad heeft een verordening aangenomen tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening 
van de landbouwmarkten en houdende specifieke bepalingen voor bepaalde landbouwproducten 
(doc. 10059/07, 10883/07 ADD 1 REV 1 )

Deze verordening is het meesterstuk van het actieplan van de Commissie om het Gemeen-
schappelijk Landbouwbeleid te vereenvoudigen en te rationaliseren.

Dit instrument brengt de 21 bestaande gemeenschappelijke marktordeningen (GMO's) en 
23 daarmee verband houdende Raadsbesluiten1 in één verordening samen, volgens een horizontale 
aanpak. 

Hoewel dit een technische maatregel blijft, die niet ten doel heeft de oorspronkelijke door de Raad 
genomen beleidsbeslissingen te wijzigen noch het huidige toepassingsgebied van de bestaande 
GMO's te veranderen, heeft de verordening ten doel een horizontaal wetgevingskader te scheppen, 
en daarom is het nodig teksten te herschrijven en te snoeien in de gedetailleerde bepalingen, die in 
de uitvoeringswetgeving omschreven kunnen worden.

De verordening zal vanaf 1 januari 2008 van toepassing worden, op verschillende data in de loop 
van 2008, afhankelijk van de betrokken sector.

  

1 Met name Raadsverordeningen betreffende landbouwproducten die thans niet onder een 
GMO vallen (zijderupsen, ethylalcohol uit landbouwproducten en producten van de 
bijenteelt), voorschriften inzake mededinging en staatssteun, inzake particuliere opslag en 
openbare interventie en inzake suiker- en melkquota. 
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Zaaizaad en zaaigraan - door Finland verleende nationale steun*

De Raad heeft met gekwalificeerde meerderheid1 een verordening aangenomen tot wijziging van 
Verordening (EG) nr.1947/2005 betreffende door Finland verleende nationale steun voor zaaizaad 
en zaaigraan (doc. 12069/07 en 12070/1/07 REV 1 ADD 1).

Uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1947/2005 mag Finland steun verlenen voor respectievelijk 
bepaalde hoeveelheden zaaizaad en voor bepaalde hoeveelheden zaaigraan, geproduceerd in 
Finland alleen, vanwege de uitzonderlijke klimatologische omstandigheden. In de nieuwe 
verordening wordt de gemeenschappelijke markordening in die zin gewijzigd dat deze mogelijkheid 
voor Finland om zulke steun te verlenen, na de oogst van 2010 wordt afgeschaft.

VISSERIJ

Visserijorganisatie voor het noordwestelijke deel van de Atlantische Oceaan - Bijwerking van 
de communautaire voorschriften

De Raad heeft een verordening aangenomen tot vaststelling van instandhoudings- en handhavings-
maatregelen in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel 
van de Atlantische Oceaan (NAFO) (doc. 12740/07 en 12739/07 ADD 1).

De verordening geldt voor commerciële activiteiten van vissersschepen van de EU en legt de 
maatregelen die de NAFO in 2004 opnieuw heeft bekeken, vast in communautaire wetgeving.

De verordening voorziet in bijwerking van de controlemaatregelen in de NAFO-zone, met name de 
inspectie- en inbreukprocedures, de technische maatregelen inzake met name de minimumafmeting 
van de vis, evenals de eisen betreffende bijvangsten, de maaswijdte van de netten en de 
gegevensverzameling.

Een aantal van de door de NAFO bijgewerkte maatregelen is reeds in het communautaire recht 
opgenomen via jaarlijkse verordeningen over de totaal toelaatbare vangsten (TAC) en de visserij-
quota.

  

1 De Deense en de Zweedse delegatie hebben zich van stemming onthouden.
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Verder moet de nieuwe verordening het wetgevingskader vereenvoudigen door alle maatregelen 
onder te brengen in één rechtsbesluit en door de Verordeningen 1262/00, 3069/95, 3680/93, 189/92, 
1956/88 en 2868/88 in te trekken.

De Gemeenschap zit sinds 1979 in de NAFO.

EXTERNE BETREKKINGEN

Permanente Partnerschapsraad EU/Rusland over cultuur

De Raad heeft de ontwerp-agenda goedgekeurd evenals het ontwerp van geannoteerde agenda van 
de eerste bijeenkomst van de Permanente Partnerschapsraad EU/Rusland over cultuur, op 
25 oktober 2007 in Lissabon.

Europees-mediterrane overeenkomst met Israël - Uitbreiding

De Raad heeft een besluit aangenomen betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing 
van een protocol bij de Europees-mediterrane Associatieovereenkomst met Israël, in verband met 
de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie op 1 januari 2007.

Betrekkingen met Egypte - Strategisch partnerschap inzake energie

De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan een memorandum van overeenstemming inzake een 
strategisch partnerschap van de Europese Unie en Egypte inzake energie.

ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN

Indiening van gegevens van de nationale rekeningen

De Raad heeft in eerste lezing, na onderhandelingen met het Europees Parlement, een verordening 
aangenomen tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2223/96 van de Raad, wat de indiening van 
gegevens van de nationale rekeningen betreft (doc. PE-CONS 3614/07).

Met de verordening wordt beoogd te komen tot statistische maatstaven waarmee geharmoniseerde 
gegevens van nationale rekeningen kunnen worden geproduceerd.
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De nieuwe verordening is een bijwerking van het programma voor de indiening van gegevens van 
nationale rekeningen, waarbij rekening moet worden gehouden met de ingrijpende politieke en 
statistische veranderingen die zich in enkele lidstaten gedurende de referentieperiode van het 
programma hebben voorgedaan. Voorts wordt in de verordening rekening gehouden met 
veranderende gebruikersbehoeften, met nieuwe beleidsprioriteiten en met de ontwikkeling van 
nieuwe economische activiteiten in de Europese Unie. 

HANDELSPOLITIEK

Overeenkomst EU/Rusland over ijzer- en staalproducten

De Raad heeft een besluit aangenomen inzake de sluiting van een overeenkomst betreffende de 
handel in bepaalde ijzer- en staalproducten (doc. 12903/07), evenals een verordening betreffende 
het beheer van bepaalde beperkingen op de invoer van deze producten uit Rusland (doc. 12906/07).

In de overeenkomst worden kwantitatieve beperkingen ingesteld voor de uitvoer van ijzer- en staal-
producten van Rusland naar de Gemeenschap voor 2007 en 2008. De overeenkomst vervangt de 
huidige overeenkomst die eind 2006 is afgelopen en in de overeenkomst wordt rekening gehouden 
met de handelsbetrekkingen tussen beide partijen in deze sector.

De nieuwe overeenkomst geldt vanaf de datum van inwerkingtreding tot en met 31 december 2008, 
of totdat Rusland toetreedt tot de Wereldhandelsorganisatie, indien dat eerder gebeurt.

BEGROTING

Begrotingsdiscipline

De Raad heeft een verordening aangenomen tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2040/2000 
betreffende de begrotingsdiscipline (doc. 13259/07).

De bepalingen van Verordening (EG) nr. 2040/2000 van de Raad betreffende de begrotings-
discipline zijn overbodig geworden na de inwerkingtreding van het nieuwe Interinstitutioneel 
Akkoord betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer van 17 mei 20061 voor 
de periode 2007-2013, en de aanneming van een aantal hiermee verband houdende wetgevings-
bepalingen inzake landbouw en reserves in verband met externe acties.

  

1 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
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Uitgaven van de instellingen voor gebouwen - Conclusies van de Raad

De Raad heeft de conclusies aangenomen die zijn opgenomen in document 13525/07.

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

Wijziging van de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte (EER)

De Raad heeft drie ontwerp-besluiten tot wijziging van de EER-Overeenkomst goedgekeurd die 
moeten worden aangenomen door het Gemengd Comité van de EER:

– een besluit betreffende de samenwerking tussen de toezichthoudende instanties (doc. 12022/07);

– een besluit over de deelname van de EER/EVA-staten aan de werkzaamheden van de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid (doc. 12720/07);

– een besluit in verband met de bijzondere positie van IJsland en de aan dat land toe te kennen 
specifieke afwijkingen wegens zijn deelname aan de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
(doc. 12723/07).

INTERNE MARKT

Vennootschapsrecht - Fusies of splitsingen van naamloze vennootschappen

De Raad 1 heeft in eerste lezing, na onderhandelingen met het Europees Parlement, een richtlijn 
aangenomen tot wijziging van de Richtlijnen 78/855/EEG en 82/891/EEG van de Raad wat betreft 
de verplichte opstelling van een verslag van een onafhankelijke deskundige bij fusies of splitsingen 
van naamloze vennootschappen (doc. PE-CONS 3641/07).

De wijziging van de beide hierboven vermelde richtlijnen behelst een vereenvoudiging 
overeenkomstig Richtlijn 2005/56/EG betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaal-
vennootschappen 2, waarin is bepaald dat de verplichting om fusievoorstellen door onafhankelijke 
deskundigen te laten onderzoeken en deze deskundigen een verslag voor de aandeelhouders van de 
aan de fusie deelnemende vennootschappen te laten opstellen, niet geldt indien alle aandeelhouders 
van oordeel zijn dat een dergelijk verslag niet nodig is.

  

1 De Spaanse delegatie heeft zich van stemming onthouden.
2 PB L 310 van 25.11.2005, blz. 1.
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Na ondertekening door de voorzitters en de secretarissen-generaal van het Europees Parlement en 
de Raad wordt de nieuwe richtlijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.


