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Europa speelt een belangrijke rol voor de beleidsterreinen van het
ministerie van LNV. De Europese agenda geeft in 2010 dan ook de nodige
uitdagingen.
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Europees landbouwbeleid
Een belangrijk thema is de uitwerking van het zogeheten health checkakkoord van november 2008 (evaluatie van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid). Minister Verburg gebruikt hierbij haar Houtskoolschets
over de toekomst van het Europees landbouwbeleid na 2013 als inzet.
Europees visserijbeleid
Een ander belangrijk thema in 2010 is de herziening van het
Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Eind 2012 moet er een nieuw beleid
liggen en de Europese lidstaten zullen hier de komende jaren over
discussiëren. Minister Verburg gebruikt hierbij haar visie op de toekomst
van de Europese visserij die zij naar verwachting in het najaar van 2009
presenteert.
Genetisch gemodificeerde organismen
Genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) en de toepassing van
biotechnologie zullen in 2010 nadrukkelijk op de agenda staan. Het debat
gaat onder meer over toelating van ggo’s tot de Europese Unie en over de
teelt van ggo’s. Eind 2009 dient het kabinet het Nederlandse rapport over
de sociaaleconomische aspecten van de toelating van ggo’s in bij de
Europese Commissie. In de tweede helft van 2010 vindt in Brussel nadere
discussie hierover plaats op basis van een rapport van de Europese
Commissie. Minister Verburg organiseert samen met minister Cramer van
VROM in november 2009 een Europees seminar over de teelt van ggogewassen.
Mest
LNV zet in op een nieuwe derogatie voor mestnormen in Nederland per
2010. In het vierde Actieprogramma Nitraatrichtlijn dat loopt van 2010 tot
2013 streeft het ministerie naar een verdere afname van en hogere
doelmatigheid bij het gebruik van stikstof en fosfaat op landbouwgronden.
Dit wordt bereikt door een combinatie van het verlagen van de normen
voor het gebruik van stikstof en fosfaat en het aanpassen van
gebruiksvoorschriften voor de aanwending van mest.
Biodiversiteit
2010 is internationaal gezien een belangrijk jaar voor biodiversiteit. De
EU-lidstaten hebben eerder vastgelegd dat de achteruitgang van
biodiversiteit in 2010 tot stilstand moet zijn gebracht. Inmiddels is
duidelijk dat die doelstelling in Europa niet gehaald wordt. Wel blijkt dat
de wereldwijde aandacht een impuls heeft gegeven aan bescherming van
biodiversiteit op mondiaal niveau. In 2010 wordt de stand van zaken
opgemaakt.

Transport van dieren
In 2010 wordt de herziening van de Europese Transportverordening
verwacht De inzet van Nederland is dat het transport van slachtvee over
lange afstand binnen afzienbare termijn niet meer plaats vindt. Dit
betekent dat vee zich niet langer dan acht uur aaneengesloten in de
wagen mag bevinden.
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