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Landbouw
Overgangsbepalingen
GLB

COM(2019)
581

De transitieverordening
is per 1 jan 2021
ingegaan.

Strategische GLBplannen

COM(2018)
392

Voorstel betreft de continuering van
bestaande GLB beleid en betalingen
in de overgangsperiode (2021) tot
de inwerkingtreding van het nieuwe
GLB. Voorstel is in hoge mate
technisch van karakter en houdt
geen beleidsmatige wijzigingen in.
Voorstel tot vaststelling van
voorschriften inzake steun voor de
strategische plannen die lidstaten in
het kader van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid
opstellen en die uit het Europees
Landbouwgarantiefonds en het
Europees Landbouwfonds voor de
plattelandsontwikkeling worden
gefinancierd

Financiering, beheer,
monitoring van het
GLB

COM(2018)
393

Voorstel voor een verordening
inzake de financiering, het beheer
en de monitoring van het GLB

Op 21 oktober 2020
heeft de Raad een
algemene oriëntatie
bereikt over deze
verordening. De
verordening is één van
de 3 verordeningen
waarin het nieuwe GLB
wordt vastgelegd.
Het EP heeft haar 1e
lezing op 23 oktober
2020 vastgesteld. De
trilogen zijn in november
gestart. Het Portugees
voorzitterschap spreekt
de verwachting uit voor
de zomer een politieke
akkoord met het EP te
bereiken. Nadat
secundaire wetgeving zal
zijn vastgesteld (najaar
2021/voorjaar 2022) zal
het nieuwe GLB naar
verwachting per 1 jan
2023 kunnen ingaan.
Op 21 oktober 2020
heeft de Raad een
algemene oriëntatie
bereikt over deze
verordening. De
verordening is één van
de 3 verordeningen
waarin het nieuwe GLB
wordt vastgelegd.
Het EP heeft haar 1e
lezing op 23 oktober
2020 vastgesteld. Het
Portugees
voorzitterschap spreekt
de verwachting uit voor
de zomer een politieke
akkoord met het EP te
bereiken. Nadat
secundaire wetgeving zal

zijn vastgesteld (najaar
2021/voorjaar 2022) zal
het nieuwe GLB naar
verwachting per 1 jan
2023 kunnen ingaan.
Op 21 oktober 2020
heeft de Raad een
algemene oriëntatie
bereikt over deze
verordening. De
verordening is één van
de 3 verordeningen
waarin het nieuwe GLB
wordt vastgelegd.
Het EP heeft haar 1e
lezing op 23 oktober
2020 vastgesteld. De
trilogen zijn in november
gestart. Het Portugees
voorzitterschap spreekt
de verwachting uit voor
de zomer een politieke
akkoord met het EP te
bereiken. Nadat
secundaire wetgeving zal
zijn vastgesteld (najaar
2021/voorjaar 2022) zal
het nieuwe GLB naar
verwachting per 1 jan
2023 kunnen ingaan.

Gemeenschappelijke
marktordening

COM(2018)
394

Voorstel tot wijziging van de
van de Verordeningen (EU) nr.
1308/2013 tot vaststelling van een
gemeenschappelijke ordening van
de markten voor
landbouwproducten, (EU) nr.
1151/2012 inzake
kwaliteitsregelingen voor
landbouwproducten en
levensmiddelen, (EU) nr. 251/2014
inzake de definitie, de aanduiding,
de aanbiedingsvorm, de etikettering
en de bescherming van geografische
aanduidingen van gearomatiseerde
wijnbouwproducten, (EU) nr.
228/2013 houdende specifieke
maatregelen op landbouwgebied ten
behoeve van de ultra perifere
gebieden van de Unie en (EU) nr.
229/2013 houdende specifieke
maatregelen op landbouwgebied ten
behoeve van de kleinere eilanden in
de Egeïsche Zee.
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COM(2018)
390

Nieuw fonds ter ondersteuning van
het Gemeenschappelijk
Visserijbeleid en in mindere mate
ook van Geïntegreerd Maritiem
Beleid (I&M) en internationaal
oceaan governance.

COM(2018)
368

Herziening van het systeem voor
visserijcontroles.

De triloog fase is afgerond. De verordening
teksten zijn momenteel
in de laatste fase van de
‘legal scrubbing.’ We
verwachten op korte
termijn de definitieve
verordeningen.
Het voorstel wordt
besproken in Raadskader
en in het Europees
Parlement.
Het voorstel wordt
besproken in Raadskader
en in het Europees
Parlement.

Visserij
EMVAF
Europees Maritiem,
Visserij- en
Aquacultuurfonds

Herziening
Controleverordening

Voorstel voor
omzetting van ICCATmaatregelen in EUregelgeving

Voorstel voor een
verordening tot

De ICCAT-maatregelen voor beheer
van blauwvin tonijn in de oostelijke
Atlantische Oceaan en de
Middellandse Zee worden hiermee
omgezet in EU-regelgeving.
COM(2020)
215 final

vaststelling van instandhoudings- en
handhavingsmaatregelen van de

Het voorstel wordt
besproken in Raadskader

wijziging van
Verordening (EU)
2019/833 tot
vaststelling van
instandhoudings- en
handhavingsmaatrege
len voor het
noordwestelijk deel
van de Atlantische
Oceaan

Visserijorganisatie voor het
noordwestelijk deel van de
Atlantische Oceaan

en in het Europees
Parlement.

Voorstel voor een
VERORDENING 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
Herziening van het
MJP Oostzee/EMFF

COM(2020)
322 final

Vaststelling van de heffingsvrije
hoeveelheden van bepaalde
visserijprodukten in de periode
2021-2023

Aangenomen door Raad

COM
(2020) 205
final

Wijziging van het Meerjarenplan
Oostzee en EMFF met doel het
verminderen van vangstcapaciteit in
de Oostzee en definitieve
stopzetting van visserijactiviteiten
voor vloten die op kabeljauw in het
oostelijke deel van de Oostzee, en
kabeljauw en haring in het
westelijke deel van de Oostzee
vissen

Vangstmogelijkheden
Oostzee 2021

COM
(2020) 436
final

Voorstel tot vaststelling voor 2021
van de vangstmogelijkheden voor
bepaalde bestanden in de Oostzee.

Vangstmogelijkheden
Diepzeesoorten 20212022
Vangstmogelijkheden
EU wateren 2021

COM
(2020) 666
final
COM(2020)
668 final

Voorstel tot vaststelling voor 20212022 van de vangstmogelijkheden
voor visserijen op diepzeesoorten.
Voorstel tot vaststelling voor 2021
van de vangstmogelijkheden binnen
en buiten EU-wateren (inclusief
Noordzee)

Op 22 september 2020 is
er een politiek akkoord
bereikt tussen de Raad
en het Europees
Parlement. Het
compromisvoorstel wordt
overgezet naar een
definitief besluit. De
geamendeerde
Verordeningen treden
naar verwachting begin
2021 in werking.
Op 20 oktober 2020 is
een politiek akkoord
bereikt in de Raad over
de vangstmogelijkheden
voor de Oostzee voor
2021. Deze Verordening
treedt per 1 januari 2021
in werking.
Het voorstel wordt in
Raadskader besproken.

Onderhandelingsmandaat
visserijakkoord EUNOO-VK

COM
(2020) 637
final

Voorstel voor een
onderhandelingsmandaat van de EU
voor een trilateraal visserijakkoord
met NOO en VK

De Verordening
vangstmogelijkheden
voor 2021 is inmiddels
vastgesteld (EU 2020/93)
De onderhandelingen zijn
geconcludeerd, de
vangstmogelijkheden zijn
vastgesteld in de
Verordening
vangstmogelijkheden
2020/93.

Onderhandelingsmandaat visserij
akkoord EU-VK

COM(2021)
68 final

Voorstel voor een onderhandelingsmandaat van de EU voor een
bilateraal visserijakkoord met het
VK

Het mandaat is
vastgesteld. Op dit
moment zijn er
consultaties met het VK
over dit visserij akkoord,
waarmee de
vangstmogelijkheden
voor 2021 definitief
kunnen worden
vastgesteld.
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Natuur
Verordening
Invasieve
Uitheemse Soorten

COM(2014)
1143

De Verordening stelt regels vast om de
nadelige gevolgen op de biodiversiteit
van zowel de opzettelijke als
onopzettelijke introductie en
verspreiding in de Unie van invasieve
uitheemse soorten te voorkomen, tot
een minimum te beperken en te
matigen.

Aan een volgend voorstel
voor verdere uitbreiding
van de Unielijst (soortenlijst in bijlage van de
Verordening) wordt
gewerkt. Bespreking
voorstel in IAS-comité in
zomer 2021, stemming
in IAS-comité in najaar
2021.

LNV-consultaties eerste kwartaal 2021
Vanuit LNV is op twee EU-consultaties gereageerd:

De beoogde herziening van de verordening inzake ‘landgebruik, verandering in landgebruik
en bosbouw’ oftewel LULUCF

De beoogde herziening van het EU-afzetbevorderingsbeleid voor de landbouw
De reacties vindt u hieronder.

NL reaction public consultation LULUCF
The LULUCF sector is important in EU climate policy because the sector has the capacity to
sequester carbon and plays an important role in the supply of raw materials necessary to realize a
bio-based economy. The Netherlands is open to further investigate the options mentioned by the
European Commission and will at the same time examine what the implications of possible changes
to the LULUCF structure would be for the Netherlands. This includes exploring the consequences of
a potentially stronger relationship between the agriculture and LULUCF sectors and the introduction
of additional incentives, including valuing of carbon sequestration, which may have a positive
impact on achieving EU climate neutrality in 2050. Increasing the flexibility of the use of LULUCF
credits between member states could possibly also be an incentive to realize emission reductions.
Important considerations of NL regarding the revision of the LULUCF regulation
When revising the LULUCF regulation the following key aspects must be
considered:
•
While exploring possible changes to the LULUCF structure it is
considered important that the current LULUCF accounting method and the integrity of
the LULUCF system are safeguarded.
•
The policy architecture to achieve the common EU target of at least 55% by 2030 and
climate neutrality by 2050 should take into account specific circumstances within
Member States (see Annex for relevant NL background information).

•

•

•

The Netherlands considers it important that the specific proposals of the Commission
for the policy architecture take into account broad societal consequences, in order to
generate public support. Cost-effectiveness of measures from a LULUCF as well as a
broader transition perspective are also important in this regard.
Changing LULUCF accounting rules should only be considered (as a last resort) if this
would have clear positive implications on achieving reduced emissions from/increased
sinks of LULUCF. Otherwise this will incur additional costs and time, for example to
adjust monitoring and re-porting methods.
The use of LULUCF-credits for ESR should be assessed very carefully - it is important
that the incentive to reduce emissions in ESR-sectors will be maintained.

Annex. Relevant national background information related to the LULUCF sector
The Netherlands is a densely populated country with approximately 517 persons per km2. The total
land area is 4,153 kha, of which about 55% is used as agricultural land. While the use of land for
agriculture is decreasing, land use for settlements and infrastructure is increasing. Agriculture in
the Netherlands focuses on dairy farming, crop production and horticulture. The share of
horticulture in total agricultural production is increasing over time.
About 260,000 hectares (ha) or 6% of the total land area of The Netherlands is covered by peat
soils. About 198,000 ha of this total peat area is under
agricultural land use, mainly as permanent pasture for dairy farming. The rapid modernization and
mechanization of dairy farming about 45 years ago, required improved drainage and bearing
capacity of the pastures on peat soils. As a result ground water levels in large peat soil areas have
been lowered, causing subsidence of the soils and associated emissions of greenhouse gases.
The forested area in the Netherlands was 373.480 ha in 2014, which is around 9% of the total land
area. Between 2013 and 2017 a loss of total forest area was observed, which was largely attributed
to the removal of temporary forests from agricultural land. In addition, there has been a
conversion of forests to heathland as part of nature restoration activities. Most of the forested
areas in the Netherlands are currently managed according to Sustainable Forest Management
principles. With the new national forest strategy, the national government and the provinces are
committed to an increase of 18.000 hectares of forest in 2030 and are examining the possibilities
to supplement this with 19.000 hectares. Realizing this ambition would increase the forest area in
the Netherlands by 10% in 2030.
Total GHG emissions in the Netherlands in 2018 were 188.2 Mton CO2 eq. ex-cluding LULUCF and
193.1 including LULUCF. Net CO2 emissions from land use have decreased from 6.1 Mton in 2000
to a 4.9 Mton in 2018. The largest source of carbon emissions from LULUCF is from oxidation of
organic soils (peat and peaty soils) due to drainage and cultivation resulting in ground sur-face
lowering and an estimated emission of 5.6 Mton of CO2 that are reported under Grassland,
Cropland and Settlements. The majority of emissions (4.1 Mton CO2) are from drained peat
meadows. Forest land in the Netherlands in 2018 was a net sink of 1.9 Mton CO2. The other landuse categories constituted a net source, adding up to the 4.9 Mton emissions from LULUCF.

NL reaction on the impact assessment of the review of the EU promotion policy
• The Netherlands welcomes the Farm to Fork Strategy and its goals, including enhancing the
competitiveness of the Union’s agricultural sector and aligning regulations with current
political priorities in order to contribute to the objectives of the Farm to Fork strategy.
• Since the adoption of Regulation 1124/2014 the Netherlands has always considered
promotion and export promotion of agricultural products as a responsibility of the sector
itself.
• The Netherlands is therefore still not in favor of funding promotion campaigns for regular
agricultural products with EU money and would prefer to see that Regulation 1124/2014
expires.
• The Netherlands therefore proposes that, in addition to the options to be examined, the
assessment also includes the abolition of Regulation 1124/2014 as an option to be

•

examined so there will be no more possibility to support promotional campaigns for
agricultural products with EU money.
In case there is no support for abolishing the Promotion Regulation, the future Regulation
should be focused on subsidy for promotion of sustainably produced and healthy products.

