Commissie LNV

22 september 2022

Lijst van nieuwe EU-voorstellen
De Europese Commissie heeft in de periode tussen 7 september 2022 en 14 september 2021
de volgende voor deze vaste commissie relevante voorstellen voor Europese wetgeving, besluiten
en andere beleidsvormende documenten aan de Tweede Kamer gestuurd1:

I.

Nieuw voorgestelde EU-wetgeving
(Verordeningen, richtlijnen en wetgevende besluiten)

1.

2.

3.

1

Titel

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot vaststelling van
de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden en groepen
visbestanden in de Oostzee voor 2023 en tot wijziging van
Verordening (EU) 2022/109 wat betreft bepaalde
vangstmogelijkheden in andere wateren COM(2022)415

Voorstel

Betrekken bij de Landbouw- en Visserijraad van december 2022

Noot

Tijdens de Landbouw- en Visserijraad van 26 september 2022 heeft
er reeds een gedachtewisseling plaatsgevonden over de
vangstmogelijkheden voor 2023. Besluitvorming over de
vangstmogelijkheden voor 2023 vindt doorgaans plaats tijdens de
Landbouw- en Visserijraad van december.

Titel

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van
Verordening (EU) 2020/1706 van de Raad betreffende de opening en
de wijze van beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie
voor bepaalde visserijproducten voor de periode 2021-2023
COM(2022)429

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen

Noot

Dit betreft de tijdelijke verlenging van reeds bestaande afspraken
ten aanzien van autonome tariefcontingenten.

Titel

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van
Verordening (EU) 2022/109 tot vaststelling, voor 2022, van de
vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen
visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor
vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie
van toepassing zijn, met betrekking tot ansjovis COM(2022)448

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen

Noot

Dit betreft de vaststelling van de definitieve vangstmogelijkheden
voor 2022 op basis van recent ontvangen wetenschappelijke advies
van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES).

Voor een overzicht van behandelopties per type EU-voorstel, zie dit overzicht op Plein2 (interne link).
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Het betreft een vangstbeperking voor ansjovis in twee ICES
deelgebieden.

II.

Nieuwe EU-documenten van niet-wetgevende aard
(Mededelingen, aanbevelingen, actieplannen, consultaties, etc.)

4.

5.

6.

Titel

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES
PARLEMENT over de uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie die
aan de Commissie is toegekend bij Verordening (EU) nr. 1169/2011
betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten
COM(2022)326

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen

Noot

Dit betreft een regulier verslag over de uitvoering van gedelegeerde
bevoegdheden van de Europese Commissie ten aanzien van het
verstrekken van voedselinformatie aan consumenten. De afgelopen
periode heeft de Europese Commissie geen gedelegeerde
bevoegdheden uitgeoefend onder deze verordening.

Titel

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN
DE RAAD over de ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF Systeem
voor vroegtijdige waarschuwing nr. 4-6/2022 COM(2022)368

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen

Noot

Dit betreft een regulier verslag over de uitgaven uit het Europees
Landbouwgarantiefonds.

Titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt
dat namens de Europese Unie in de Ledenraad van de Internationale
Olijfraad (IOR) moet worden ingenomen in verband met de
toetreding van de Republiek Azerbeidzjan tot de Internationale
Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven COM(2022)410

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen

Noot

Dit betreft een besluit over het standpunt van de EU in de Ledenraad
van de Internationale Olijfraad in verband met de toetreding van
Azerbeidzjan tot de Internationale Overeenkomst voor olijfolie en
tafelolijven. Het voorstel is om in te stemmen met de toetreding.
Daarbij acht de EU het van belang dat de vaste methodiek voor het
bepalen van financiële bijdragen en stemrechten wordt gevolgd.
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7.

8.

9.

Titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt
dat namens de Europese Unie in de Ledenraad van de Internationale
Olijfraad (IOR) moet worden ingenomen in verband met de
schrapping van de categorie courante olijfolie van de eerste persing
uit bijlage B bij de Internationale Overeenkomst van 2015 voor
olijfolie en tafelolijven COM(2022)411

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen

Noot

Dit betreft een besluit over het standpunt van de EU in de Ledenraad
van de Internationale Olijfraad. Het voorstel is om in te stemmen
met het schrappen van de categorie “courante olijfolie van de eerste
persing” uit de bijlage bij de overeenkomst. Dit is in lijn met de
Verordening gemeenschappelijke marktordening.

Titel

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN
DE RAAD over de situatie van de markt voor bananen in de Unie en
de situatie van de bananenproducenten in de Unie na het verstrijken
van het stabilisatiemechanisme voor bananen, met inbegrip van een
voorlopige beoordeling van het functioneren van het “Programma
van speciaal op een afgelegen en insulair karakter afgestemde
maatregelen” (Posei) met betrekking tot het behoud van de
bananenproductie in de Unie COM(2022)427

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen

Noot

Dit betreft een verslag aan het einde van de periode waarin het
stabiliteitsmechanisme voor bananen operationeel was.

Titel

EU-bossen – nieuw EU-kader voor bosmonitoring en strategische
plannen Raadpleging

Voorstel

Afschrift van de reactie van de minister afwachten (conform de
Kamerbrede EU-informatieafspraak)

Noot

Met deze raadpleging wil de Commissie input ophalen voor een
nieuw EU-wetgevend kader voor bosmonitoring en strategische
plannen.
De raadpleging is in het bijzonder gericht op nationale en regionale
autoriteiten.

10. Titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt
dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de
Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV)
COM(2022)430
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Voorstel

Voor kennisgeving aannemen

Noot

Dit betreft de standpuntbepaling van de EU in de algemene
vergadering van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en
Wijnbereiding. Op basis van wetenschappelijke adviezen zijn een
aantal resoluties opgesteld die moeten bijdragen aan de
internationale harmonisatie van wijnnormen waarmee een kader kan
worden geboden voor eerlijke concurrentie in de handel in
wijnbouwproducten. De Commissie stelt voor in te stemmen met de
voorliggende resoluties.

11. Titel

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN
DE RAAD 15e FINANCIEEL VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET
EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD OVER HET EUROPEES
LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING (ELFPO)
BEGROTINGSJAAR 2021 COM(2022)447

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen

Noot

Dit betreft een regulier verslag over de begroting van het Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) voor het jaar
2021.

12. Titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on
behalf of the European Union at the 19th meeting of the Conference
of the Parties to the Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES CoP19)
COM(2022)451

Voorstel

Voor kennisgeving aannemen

Noot

Dit betreft een besluit over de standpuntbepaling van de EU bij de
19e vergadering van de Conferentie van de Partijen bij de
Overeenkomst inzake internationale handel in bedreigde in het wild
levende dier- en plantensoorten (CITES CoP19).

13. Titel

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN
DE RAAD VIJFTIENDE FINANCIEEL VERSLAG VAN DE COMMISSIE
AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over het EUROPEES
LANDBOUWGARANTIEFONDS BEGROTINGSJAAR 2021
COM(2022)449
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Voorstel

Voor kennisgeving aannemen

Noot

Dit betreft een regulier verslag over het Europees
Landbouwgarantiefonds, in dit geval gericht op het begrotingsjaar
2021.
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