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 Geachte Voorzitter, 
 
Conform de toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken 
(Kamerstuk 22112, nr. 2661) treft uw Kamer hierbij de kwartaalrapportage met 
daarin alle lopende EU- wetgevingsdossiers waarvoor het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verantwoordelijk is. Dit betreft EU-
verordeningen en 
-richtlijnen. Dit is het overzicht van het derde kwartaal van 2021. 
 
Vanaf de eerste kwartaalrapportage van 2021 wordt uw Kamer via deze 
kwartaalrapportage ook geïnformeerd over de EU-consultaties waarop in datzelfde 
kwartaal is gereageerd. Voor deze kwartaalrapportage betreft dit een consultatie 
over de herziening van de EU-dierenwelzijnsregelgeving van de Europese 
Commissie, welke reeds eerder naar uw Kamer is verstuurd (Kamerstuk 21501-
32, nr. 1335). 
 
 
 
 
Carola Schouten 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
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Derde Kwartaalrapportage (oktober 2021) 
 
 

Titel Document 
nummer 

Korte beschrijving Stand van zaken 

Landbouw 
Strategische 
GLB-plannen  

COM(2018) 
392 

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 

Op 25 juni 2021 hebben Raad en EP 
een politiek akkoord bereikt over de 
Strategische Plan Verordening. 
Definitieve besluitvorming is voorzien 
eind november door EP en begin 
december Raad. Het nieuwe GLB 
treedt naar verwachting 1 januari 
2023 in werking. 

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 25 juni 2021 hebben Raad en EP 
een politiek akkoord bereikt over de 
zgn. Horizontale Verordening. 
Definitieve besluitvorming is voorzien 
eind november door EP en begin 
december Raad. Het nieuwe GLB 
treedt naar verwachting 1 januari 
2023 in werking.   

Gemeenschapp
elijke 
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. 

Op 25 juni 2021 hebben Raad en EP 
een politiek akkoord bereikt over de 
aanpassing van de GMO-Verordening. 
Definitieve besluitvorming is voorzien 
eind november door EP en begin 
december Raad. Het nieuwe GLB 
treedt naar verwachting 1 januari 
2023 in werking.   
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Herziening 
LULUCF 
verordening 

COM(2021) 
554 

Op 14 juli publiceerde de Commissie 
het zogenaamde Fit for 55 pakket. 
Een voorstel om de LULUCF 
verordening te herzien is een 
onderdeel hiervan. In het voorstel: 
- blijven de huidige regels en 
doelstellingen van kracht in de 
periode 2021-2025 
- Wordt in de periode van 2026-
2030 gestreefd naar een netto-
koolstofput in de EU van 310 Mton, 
waarbij bindende nationale doelen 
horen 
- Worden in de periode vanaf 2031 
de niet-co2 emissies van de 
landbouw en alle emissies onder 
LULUCF samengevoegd onder een 
AFOLU beleidspijler, waarbij 
gestreefd wordt naar 
klimaatneutrailiteit op EU niveau in 
2035. 

Na de publicatie van het voorstel 
presenteerde de Commissie de 
redenatie achter de invulling van de 
herziening van de LULUCF 
verordening. In september zijn de 
raadswerkgroepen gestart, waarbij 
lidstaten (veelal onder 
studievoorbehoud) hun eerste positie 
ten opzichte van het voorstel kenbaar 
maakten. Enerzijds erkennen lidstaten 
de noodzaak om de EU koolstofput te 
vergoten, anderzijds is er kritiek dat 
nationale doelstellingen voor 2030 te 
hoog zijn en dat er onvoldoende 
rekening wordt gehouden met lidstaat 
specifieke omstandigheden. 

Visserij 
Herziening 
Controleverorde
ning 

COM(2018) 
368 

Herziening van het systeem voor 
visserijcontroles.  

Het voorstel wordt besproken in 
Raadskader en in het Europees 
Parlement. 

Onderhandeling
smandaat 
vangstmogelijk
heden EU-VK 

COM(2021) 
595 final 

Voorstel voor een 
onderhandelingsmandaat van de EU 
voor de jaarlijkse onderhandelingen 
met het VK over de 
vangstmogelijkheden  

Het voorstel wordt in Raadskader 
besproken. 

Verordening 
vangstmogelijk
heden Oostzee 
2022 

COM(2021) 
491 final 

Voorstel voor de 
vangstmogelijkheden 2022 in de 
Oostzee 

Politiek akkoord bereikt in Raad 

Verordening 
vangstmogelijk
heden 
Middellandse 
Zee en Zwarte 
Zee 2022 

COM(2021) 
545 final 

Voorstel voor de 
vangstmogelijkheden 2022 in de 
Middellandse Zee en Zwarte Zee 

Het voorstel wordt in Raadskader 
besproken 

Voorstel voor 
herziening van 
de GVB-
verordening 

COM(2021) 
356 final 

Herziening van de beperkingen in de 
toegang tot wateren 

Voorstel wordt in Raadskader besloten 
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m.b.t. 
beperkingen in 
de toegang tot 
wateren 
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. 

Besluitvorming over uitbreiding van 
de Unielijst (soortenlijst in bijlage van 
de Verordening) heeft in IAS comité 
plaatsgevonden en is op 15 augustus 
2019 in werking getreden. Aan een 
volgend voorstel voor verdere 
uitbreiding van de Unielijst wordt 
gewerkt. 


