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Voornaamste resultaten van de Raadszitting 

Het Hongaarse voorzitterschap heeft in een openbare zitting zijn werkprogramma voor de komende 
zes maanden op het gebied van landbouw en visserij gepresenteerd. 

De Raad heeft een toelichting gekregen bij een mededeling over de gezondheid van honingbijen. 

De ministers hebben hun tweede oriënterend debat gehouden over de mededeling over het GLB  
tot 2020. 

Tot slot werden de ministers ingelicht over de toestand op de markt voor varkensvlees in de EU, 
over de huidige dioxinesituatie in Duitsland, en over de internationale landbouwmarkten. 

mailto:press.office@consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/Newsroom
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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 

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

Wetenschapsbeleid 
de heer Kris PEETERS minister-president van de Vlaamse regering en minister 

van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, 
Zeevisserij en Plattelandsbeleid (Vlaams Gewest) 

de heer Benoît LUTGEN minister van Openbare Werken Landbouw, Landelijke 
Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed (Waals 
Gewest) 

Bulgarije: 
mevrouw Svetlana BOYANOVA viceminister 

Tsjechië: 
de heer Ivan FUKSA viceminister van Landbouw 

Denemarken: 
de heer Jonas BERING LIISBERG plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

Duitsland: 
mevrouw Ilse AIGNER minister van Voedsel, Landbouw en 

Consumentenbescherming  

Estland: 

de heer Helir-Valdor SEEDER minister van Landbouw 

Ierland: 
de heer Tom MORAN secretaris-generaal  
mevrouw Geraldine BYRNE NASON plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

Griekenland: 
de heer Konstantinos SKANDALIDIS minister van Landbouw 

Spanje: 
mevrouw Rosa AGUILAR RIVERO minister van Milieu en van Rurale en Mariene Zaken 
de heer Josep PUXEU ROCAMORA staatssecretaris 
de heer Samuel JUAREZ CASADO minister van Plattelandszaken van de Autonome 

Gemeenschap Galicië 

Frankrijk: 

de heer Bruno LE MAIRE minister van Landbouw, Voedselvoorziening en Visserij 

Italië: 
de heer Giancarlo GALAN minister van Landbouw 

Cyprus: 
de heer Demetris ELIADES minister van Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en 

Milieu 

Letland: 
de heer Jānis DŪKLAVS minister van Landbouw 

Litouwen: 

de heer Kazys STARKEVICIUS minister van Landbouw 
de heer Mindaugas KUKLIERIUS viceminister van Landbouw 

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

Plattelandsontwikkeling 

Hongarije: 
de heer Sándor FAZEKAS minister van Plattelandsontwikkeling 
de heer György CZERVÁN staatssecretaris 
de heer Endre KARDEVÁN staatssecretaris 

Malta: 
de heer Patrick R. MIFSUD plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 
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Nederland: 

de heer Henk BLEKER staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie 

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

Waterhuishouding 

Polen: 
de heer Marek SAWICKI minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling 

Portugal: 

de heer António SERRANO minister van Landbouw, Plattelandsontwikkeling en 
Visserij  

Roemenië: 
de heer Valeriu TABÁRÁ minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling 

Slovenië: 
de heer Dejan ŽIDAN minister van Land- en Bosbouw en Voedselvoorziening 

Slowakije: 
de heer Gabriel CSICSAI staatssecretaris, ministerie van Landbouw en 

Plattelandsontwikkeling 

Finland: 
mevrouw Sirkka-Liisa ANTTILA minister van Land- en Bosbouw 
mevrouw Minna-Mari KAILA staatssecretaris voor Landbouw 

Zweden: 
de heer Eskil ERLANDSSON minister van Landbouw 

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

Plattelandszaken 

 

Commissie: 
de heer Dacian CIOLOȘ lid 
de heer John DALLI lid 
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BESPROKEN PUNTEN 

Werkprogramma van het voorzitterschap 

De heer Sándor FAZEKAS heeft een korte presentatie gegeven van het werkprogramma van het 
Hongaarse voorzitterschap op het gebied van landbouw en visserij (5449/11). 

Op landbouwgebied hebben de beleidsprioriteiten van het Hongaarse voorzitterschap vooral 
betrekking op de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) tot 2020. Het 
oriënterend debat daarover is het belangrijkste punt op de agenda van deze Raadszitting (zie hierna) 
en van de Raadszittingen in februari en maart. Wat betreft wetgevingsinitiatieven is het 
voorzitterschap van plan verder werk te maken van het "kwaliteitspakket" en het "melkpakket",  
dat onder meer het voorstel inzake de contractualisering in de melksector omvat. De follow-up van 
de aanpassing van de GLB-wetgeving aan het Verdrag van Lissabon zal eveneens de volle aandacht 
van het voorzitterschap krijgen. 

In de sectoren voedsel, diergezondheid en bosbouw zal de nadruk worden gelegd op voedsel-
informatie aan de consumenten, en het voorzitterschap zal trachten definitieve overeenstemming te 
bereiken over nieuwe voedingsmiddelen. Andere prioriteiten zullen worden gevormd door de 
wijziging van de wetgeving inzake blauwtong en de gezondheid van honingbijen, waarover het 
voorzitterschap conclusies zal opstellen (zie hierna). Het voorzitterschap benadrukte hoe belangrijk 
het is dat wordt voorzien in een beleidskader voor duurzaam bosbeheer in heel Europa. 

Tot de prioriteiten van het visserijbeleid behoort met name de hervorming van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), waarvoor in dit halfjaar wetgevingsvoorstellen zullen 
worden ingediend. Wat betreft horizontale visserijvoorschriften zal het Hongaarse voorzitterschap 
ook streven naar verlenging van de tijdelijke wetgeving inzake technische maatregelen. Tot slot is 
het belangrijk partnerschapsovereenkomsten inzake visserij met derde landen aan te moedigen en 
dus wil het voorzitterschap ook daar werk van maken. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st05/st05449.en11.pdf
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Gezondheid van honingbijen 

De ministers hebben een toelichting gekregen bij een mededeling van de Commissie over de 
gezondheid van honingbijen (17608/10). 

Verscheidene lidstaten benadrukten het belang van de honingbij in de landbouw van de EU en 
toonden zich ingenomen met de in de mededeling voorgestelde maatregelen. Een aantal delegaties 
benadrukte dat rekening moet worden gehouden met specifieke nationale factoren en dat eventuele 
maatregelen inzake bijenhouderij moeten steunen op het subsidiariteitsbeginsel. 

De mededeling heeft betrekking op alle aspecten van de gezondheid van honingbijen, waaronder 
diergezondheid, diergeneesmiddelen en onderzoek, en geeft duidelijk aan welke de belangrijkste 
problemen in verband met de gezondheid van honingbijen zijn en welke kernmaatregelen de 
Commissie op dat gebied wil nemen. In de mededeling worden maatregelen geschetst die spoedig 
moeten worden genomen, zoals de oprichting van een EU-referentielaboratorium, en wordt een 
overzicht gegeven van langetermijnvraagstukken op het gebied van een verscherpte monitoring van 
bijenziekten en een betere toegankelijkheid van diergeneesmiddelen voor bijen. 

De honingbij (Apis mellifera) speelt in de EU een cruciale rol bij de bestuiving en bij de productie 
van honing en andere bijenteeltproducten. Daarom heeft de EU bepaalde geharmoniseerde 
voorschriften vastgesteld om de gezondheid van bijen te beschermen en op peil te houden, terwijl 
de lidstaten regelgeving kunnen vaststellen voor andere aspecten van de bijenteelt en aanverwante 
activiteiten. 

Onlangs is echter in verschillende landen binnen en buiten de EU melding gemaakt van een 
verhoogde bijensterfte. De Raad (Landbouw en Visserij) heeft op 13 juli 2009 nota genomen van de 
bezorgdheid van de Sloveense delegatie, die door een groot aantal delegaties wordt gedeeld, 
betreffende de ernstige moeilijkheden waarmee de bijenteeltsector in de hele wereld en vooral in 
Europa te kampen heeft (11829/09). 

De Raad heeft nota genomen van deze mededeling, die in de Raadsgroepen zal worden besproken. 
Het ligt in de bedoeling van het voorzitterschap om in mei 2011 eventuele Raadsconclusies over dit 
onderwerp in te dienen. Het Europees Parlement, de autoriteiten van de lidstaten, imkers en alle 
andere belanghebbenden zullen bij een ruimer raadplegingsproces worden betrokken. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/10/st17/st17608.nl10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st11/st11829.en09.pdf
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Het GLB tot 2020 

De Raad heeft een tweede oriënterend debat gehouden over een mededeling van de Commissie over 
het GLB tot 2020: inspelen op de uitdagingen van de toekomst inzake voedsel, natuurlijke 
hulpbronnen en territoriale evenwichten (16348/10). 

Het debat, dat gebaseerd was op een vragenlijst van het voorzitterschap (5205/11), spitste zich toe 
op duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen en klimaataanpak - de tweede van de drie 
hoofddoelstellingen die de Commissie in haar mededeling voor het toekomstige GLB heeft 
geformuleerd. 

De lidstaten kunnen zich vinden in de algemene doelstelling, namelijk het tot stand brengen van een 
duurzaam beheer van de Europese landbouw in het kader van de GLB-hervorming. Sommige 
delegaties zijn het met de Commissie eens om de "vergroening" van het GLB in hoofdzaak te 
baseren op de eerste pijler, terwijl andere ervoor pleiten om milieumaatregelen te nemen in het 
kader van de tweede pijler en de plattelandsontwikkeling. De delegaties spreken in het algemeen 
hun waardering uit voor groene groei door innovatie, en zijn van oordeel dat precieze maatregelen 
nodig zijn om zich aan te passen aan de klimaatverandering en de gevolgen ervan te verzachten.  

Het voorzitterschap zal tijdens de Raadszitting van februari nog een oriënterend debat over deze 
mededeling organiseren, dat zal gaan over de hierin door de Commissie geformuleerde laatste 
hoofddoelstelling voor het toekomstige GLB, namelijk evenwichtige territoriale ontwikkeling. 

Het voorzitterschap zal de inbreng van deze debatten gebruiken voor de opstelling van door alle 
delegaties gesteunde Raadsconclusies, die in maart 2011 moeten worden aangenomen. 

Het vorige oriënterend debat over de Commissiemededeling, tijdens de laatste Raad Landbouw, was 
toegespitst op een rendabele voedselproductie. Om deze doelstelling te verwezenlijken, zal het GLB 
volgens vele delegaties moeten blijven voorzien in een zekere inkomenssteun voor landbouwers, 
alsook in een vangnet van marktmaatregelen om landbouwers het hoofd te helpen bieden aan 
crisissituaties. GLB-betalingen moeten ook worden gezien als compensatie voor de hogere normen 
waaraan landbouwers in de EU moeten voldoen in vergelijking met landbouwers in derde landen. 
Tegelijkertijd moet het GLB de concurrentiepositie van de landbouwsector verbeteren, meer 
bepaald door innovatie, onderzoek en opleiding te bevorderen. Het aandeel van de landbouwsector 
in de productiewaarde van de voedselketen moet eveneens worden verhoogd. Tot slot achtten de 
delegaties een compensatie voor productieproblemen in gebieden met natuurlijke beperkingen 
noodzakelijk voor het behoud van landbouwactiviteit in de gehele EU en voor het behoud van de 
diversiteit van de agrarische landschappen. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/10/st16/st16348.nl10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st05/st05205.nl11.pdf
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De Raad heeft tijdens de afgelopen vijf voorzitterschappen de verschillende aspecten van de 
hervorming besproken. In juli 2010 heeft de conferentie over het publieke debat geconcludeerd dat 
een overgrote meerderheid van de deelnemers te kennen geeft dat het toekomstige GLB een sterk 
gemeenschappelijk beleid moet blijven, opgebouwd rond zijn twee pijlers. Dit laatste punt is 
bevestigd tijdens de informele bijeenkomst van de ministers van Landbouw op 21 september 2010 
te Terhulpen, waar de lidstaten nadrukkelijk hebben gepleit voor voldoende flexibiliteit in beide 
pijlers. Uit de besprekingen kwam tevens naar voren dat de hervorming met name moet bestaan in 
een beter evenwicht tussen inkomenssteun en het belonen van de levering van collectieve goederen, 
en meer rekening moet houden met de diversiteit van de Europese landbouw (15339/10).  

De mededeling van de Commissie geeft opties en opent het debat met de Raad, het Parlement en de 
belanghebbenden. Op basis van het resultaat van het institutioneel debat zal de Commissie volgens 
plan in juli 2011 haar wetgevingsvoorstellen inzake het GLB tot 2020 indienen. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st15/st15339.en10.pdf


 24.I.2011 

 
5432/11 11 

 NL 

DIVERSEN 

Afrikaanse varkenspest 

De Letse delegatie heeft de ministers ingelicht over haar verzoek om aanvullende maatregelen tegen 
de Afrikaanse varkenspest afkomstig uit derde landen die aan de EU grenzen, namelijk de 
Russische Federatie (5460/11). Financiële hulp van de EU voor de uitvoering van preventieve 
maatregelen, met name het desinfecteren van vrachtwagens aan de grens, kan de verspreiding van 
deze besmettelijke ziekte in de EU voorkomen. Diverse delegaties steunden het Letse verzoek. 

De Russische autoriteiten zijn ingelicht over de bezorgdheid van de EU. Een aantal sanitaire 
maatregelen is reeds genomen. De Commissie zal strengere preventieve maatregelen aan de 
EU-grenzen voorstellen. 

Situatie op de markt voor varkensvlees 

De ministers hebben van de Belgische delegatie een toelichting gekregen over de moeilijke situatie 
op de markt voor varkensvlees in de EU (5511/11). Deze toelichting volgde op de studiedag over 
"de varkensvleessector tegen 2020" van 3 december 2010 te Brussel, waar deskundigen uit de 
lidstaten een eerste stand van zaken van de markt voor varkensvlees hebben gegeven. Sindsdien is 
de toestand verder verergerd door een sterke toename van de prijs voor diervoeders als gevolg van 
de stijgende graanprijzen en de dioxinecrisis in Duitsland. 

De Commissie heeft haar besluit om steunmaatregelen voor particuliere opslag in te voeren, 
aangekondigd. Daarnaast zal een uitgebreid raadgevend comité (bestaande uit belanghebbenden van 
de sector en nationale deskundigen) worden bijeengeroepen om maatregelen op middellange 
termijn voor de varkensvleessector te evalueren. Er werden met name drie punten vastgesteld voor 
verder beraad: interventiemaatregelen in crisissituaties, verzekeringsstelsels en onderlinge fondsen, 
en programma's ter promotie van voedingsmiddelen ten voordele van deze sector. De Raad was 
ingenomen met de informatie van de Commissie en de oprichting van het uitgebreid raadgevend 
comité. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st05/st05460.en11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st05/st05511.en11.pdf
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Dioxinetoestand in Duitsland 

De Duitse delegatie heeft de Raad ingelicht over de huidige toestand in Duitsland na de besmetting 
van diervoeder met dioxine, die gevolgen heeft voor de eier-, de gevogelte- en de varkenssector 
(5512/11). Er zijn voorzorgsmaatregelen getroffen voor verdachte landbouwbedrijven (productie 
van eieren, gevogelte en varkensvlees), die werden geblokkeerd totdat uit analytische resultaten 
bleek dat er geen besmetting met dioxine was. Dat misdadig opzet aan de basis van deze crisis ligt, 
kan niet worden uitgesloten; het gerechtelijk onderzoek is aan de gang. Voorts hebben de Duitse 
autoriteiten een 10-puntenactieplan aangekondigd om herhaling van een dergelijke besmetting in de 
voedselketen te voorkomen. 

De Commissie herinnerde eraan dat deze zaak geen gevaar voor de gezondheid van de consument 
had opgeleverd en onderstreepte dat er dankzij het bestaande EU-kader voor voedselveiligheid snel 
was geïnformeerd en gereageerd. De Commissie had aan derde landen geharmoniseerde EU-
informatie verstrekt om het gevaar voor restrictieve maatregelen ten aanzien van Europese 
producten zo veel mogelijk te beperken. In reactie op de crisis zal de Commissie vier specifieke 
preventieve maatregelen voorstellen: een verplicht goedkeuringssysteem voor bedrijven die vetten 
voor diervoeders verwerken, een betere scheiding van de productiestromen voor vetten voor dier-
voeders en andere vetten, een verscherpt toezicht en striktere eisen inzake monsterneming en een 
rapportageverplichting voor particuliere laboratoria waar dioxineanalyses worden verricht. 
De meeste lidstaten dankten de Duitse autoriteiten en de Commissie voor de snelle en transparante 
maatregelen die zij hebben genomen en toonden zich ingenomen met het initiatief van de 
Commissie om verdere stappen te zetten teneinde de goede werking van het EU-systeem voor 
voedselveiligheid te waarborgen. 

De toekomst van voedsel en landbouw 

De ministers werden door de UK delegatie ingelicht over het prospectieve project betreffende de 
toekomst van voedsel en landbouw. In de studie worden de uitdagingen en keuzes voor een 
duurzaam voedselsysteem op wereldschaal tegen het jaar 2050 in kaart gebracht. De toename van 
de wereldbevolking in de komende jaren is een van die uitdagingen (5495/11). 

Internationale landbouwmarkten 

De Raad heeft van de Commissie informatie gekregen over de huidige situatie van de internationale 
landbouwmarkten, het G20-proces inzake vraagstukken met betrekking tot voedselzekerheid en 
prijsvolatiliteit, alsook over de rol van de handel en de stand van de landbouwonderhandelingen in 
de WTO (5496/11). De Commissie onderstreepte met name dat de huidige situatie voor levens-
middelen niet vergelijkbaar is met die van 2008: de prijzen zijn hoog, maar er is geen probleem 
inzake voorziening. De Commissie onderstreepte tevens haar steun voor de werkzaamheden van 
de G20. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st05/st05512.en11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st05/st05495.en11.pdf
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN 

LANDBOUW 

Gezondheidsvoorschriften voor dierlijke bijproducten 

De Raad heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de aanneming van een uitvoeringsverordening 
van de Commissie tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke 
consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten (17316/10). 

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

Deelname van de EU aan de negende zitting van het Bossenforum van de Verenigde Naties 

(UNFF-9 - New York, 24 januari tot en met 4 februari 2011) - Conclusies 

De Raad heeft conclusies aangenomen met het oog op de deelname van de EU aan de negende 
zitting van het Bossenforum van de Verenigde Naties (UNFF-9 - New York, 24 januari tot en met 
4 februari 2011) (zie 5122/11 + COR 1 + COR 2). 

Speciaal verslag nr. 6/2010 van de Europese Rekenkamer, getiteld: "Heeft de hervorming van 

de suikermarkt haar voornaamste doelstellingen bereikt?" - Conclusies 

De Raad heeft conclusies aangenomen over Speciaal verslag nr. 6/2010 van de Europese Reken-
kamer, getiteld: "Heeft de hervorming van de suikermarkt haar voornaamste doelstellingen 
bereikt?" (zie doc. 17991/10). 

CONSUMENTENBESCHERMING 

Consumentenrechten inzake op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. 

De Raad is het eens geworden over een algemene oriëntatie ten aanzien van een ontwerp-richtlijn 
betreffende consumentenrechten (16933/10 en 16933/1/10 ADD 1). Hij heeft het voorzitterschap 
tevens opdracht gegeven de onderhandelingen met het Europees Parlement voort te zetten met het 
oog op een akkoord in eerste lezing. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/10/st17/st17316.nl10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st05/st05122.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st05/st05122-co01.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st05/st05122-co02.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/10/st17/st17991.nl10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/10/st16/st16933.nl10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/10/st16/st16933-ad01re01.nl10.pdf
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Het doel van deze richtlijn is bij te dragen tot de goede werking van de interne markt en tot een 
hoog niveau van consumentenbescherming door bepaalde aspecten van de wettelijke en bestuurs-
rechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake op afstand en buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten te harmoniseren. Tegelijkertijd wordt ernaar gestreefd de verkoop op afstand te 
vergemakkelijken en aldus ondernemingen meer vertrouwen te geven in grensoverschrijdende 
handel binnen de EU. 

De richtlijn zou gelden voor overeenkomsten die op afstand en buiten verkoopruimten worden 
gesloten tussen een handelaar (openbaar of particulier) en een consument. 

Op afstand gesloten overeenkomsten hebben betrekking op alle gevallen waarin voor het sluiten van 
een overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van middelen voor communicatie op afstand. 

Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten hebben betrekking op overeenkomsten die worden 
gesloten in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de handelaar en van de consument op een andere 
plaats dan de verkoopruimten van de handelaar. 

Voor meer informatie: zie persmededeling 5426/11. 

INTERNE MARKT 

Betalingsachterstand bij handelstransacties 

In aansluiting op een akkoord in eerste lezing met het Europees Parlement heeft de Raad een 
richtlijn aangenomen tot vaststelling van nieuwe regels inzake betalingsachterstand bij handels-
transacties (57/10 en 5174/11 ADD 1). 

De richtlijn stelt met betrekking tot alle handelstransacties specifieke termijnen in voor de betaling 
van facturen en voorziet in een recht op schadevergoeding in geval van late betaling, ongeacht of 
die transacties plaatsvinden tussen particuliere of openbare ondernemingen of tussen 
ondernemingen en overheidsinstanties. 

Dit zal leiden tot een betere bescherming van de schuldeisers en tot een betere werking van de 
interne markt van de EU, waardoor het concurrentievermogen van ondernemingen, en met name 
van kleine en middelgrote ondernemingen, wordt bevorderd. 

Voor meer informatie: zie persmededeling 5423/11. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/118916.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/10/pe00/pe00057.nl10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st05/st05174-ad01.nl11.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/118916.pdf
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Methode voor het testen van autobanden 

De Raad heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de aanneming door de Commissie van een 
verordening om de testmethode voor de grip van banden op nat wegdek te verbeteren. 

Met de nieuwe verordening wordt Verordening (EG) nr. 1222/2009 gewijzigd wat betreft de 
testmethode voor de grip van C1-banden op nat wegdek. 

Vertegenwoordigers van de industrie hebben, op basis van verordening nr. 117 van de Economische 
Commissie van de Verenigde Naties voor Europa (VN-ECE), een herziene testmethode voor grip 
op nat wegdek ontwikkeld, waardoor de juistheid van de testresultaten aanzienlijk groter wordt. 

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

FINANCIËLE ZAKEN 

Speciaal verslag nr. 7/2010 van de Rekenkamer, getiteld: "Controle van de procedure voor de 

goedkeuring van de rekeningen" - Conclusies 

De Raad heeft conclusies aangenomen over Speciaal verslag nr. 7/2010 van de Rekenkamer, 
getiteld: "Controle van de procedure voor de goedkeuring van de rekeningen" (zie doc. 17990/10). 

BENOEMINGEN 

Comité van de Regio's 

De Raad heeft de heer Dainis TURLAIS (Letland) (5248/11), alsook de heer Kent JOHANSSON, 
mevrouw Britt-Marie LÖVGREN en mevrouw Jelena DRENJANIN (Zweden) (5251/11), benoemd 
tot lid van het Comité van de Regio's voor de verdere duur van de ambtstermijn, te weten tot en met 
25 januari 2015. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/10/st17/st17990.nl10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st05/st05248.nl11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st05/st05251.nl11.pdf
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Nieuwe directeur-generaal van de Juridische dienst van de Raad 

De Raad heeft Hubert LEGAL met ingang van 1 februari 2011 benoemd tot jurisconsult van de 
Europese Raad en tot directeur-generaal van de Juridische dienst van de Raad. 

De heer LEGAL is op dit ogenblik directeur van de Juridische dienst van de Raad, belast met 
interne markt, milieu en vervoer. Hij neemt de functie over van Jean-Claude PIRIS, die sinds 1988 
jurisconsult en directeur-generaal van de Juridische dienst van de Raad was. 

Voor meer informatie, zie persmededeling 5634/11. 

TRANSPARANTIE 

Toegang van het publiek tot documenten 

De Raad heeft de volgende antwoorden aangenomen: 

– het antwoord op confirmatief verzoek van de heer Gavin SULLIVAN (26/c/01/10); de 
delegaties van Denemarken, Finland en Zweden stemden tegen (17597/10); en 

– het antwoord op confirmatief verzoek 27/c/02/10; de delegaties van Denemarken, Finland 
en Zweden stemden tegen (17682/10). 

 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/118926.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/10/st17/st17597.nl10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/10/st17/st17682.nl10.pdf

