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TOELICHTING 

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL 

Na het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing 
van een aantal basisbesluiten waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met 
toetsing, aan artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(COM(2013) 451) en het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 
Raad tot aanpassing van een aantal basisbesluiten op het gebied van justitie waarin wordt 
verwezen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (COM(2013) 452) strekt dit voorstel tot 
aanpassing van de overige basisbesluiten waarin wordt verwezen naar de 
regelgevingsprocedure met toetsing.  

De Commissie heeft alle wetgevingshandelingen waarin nog wordt verwezen naar de 
regelgevingsprocedure met toetsing onder de loep genomen om na te gaan of de betrokken 
maatregelen voldoen aan het VWEU. Deze analyse wees uit dat een aantal maatregelen niet 
onder artikel 290 VWEU valt. Voor zover deze maatregelen voldoen aan de criteria van 
artikel 291 VWEU, wordt derhalve voorgesteld om de Commissie de bevoegdheid toe te 
kennen uitvoeringshandelingen vast te stellen. In de weinige gevallen waarin de aan de 
Commissie verleende bevoegdheden niet in overeenstemming zijn met het Verdrag, wordt 
voorgesteld om de betrokken bepalingen te schrappen. 

2. METHODE VOOR DE AANPASSING 

Dit voorstel volgt dezelfde aanpak als de vorige voorstellen (COM(2013) 451 en 
COM(2013) 452). Naar analogie daarvan wordt in de onderhavige kaderverordening bepaald 
dat wanneer in de in bijlage I genoemde basisbesluiten wordt verwezen naar de procedure 
bedoeld in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot 
vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden1 ("het comitologiebesluit"), de Commissie bevoegd is gedelegeerde 
handelingen vast te stellen en dat voor de in bijlage II genoemde basisbesluiten waarin wordt 
voorzien in het gebruik van de procedure bedoeld in artikel 5 bis van het comitologiebesluit, 
de Commissie bevoegd is uitvoeringshandelingen vast te stellen. 

Ingeval één bepaling een lijst van bevoegdheden bevat die in het licht van de criteria van de 
artikelen 290 en 291 VWEU niet van dezelfde aard zijn (sommige bevoegdheden zijn van 
gedelegeerde aard, andere van uitvoerende aard), wordt voorgesteld de bevoegdheid te 
splitsen. 

Voor maatregelen opgenomen in bijlage I wordt in het voorstel de spoedprocedure van artikel 
5 bis, lid 6, van het comitologiebesluit aangepast aan de spoedprocedure voor gedelegeerde 
handelingen (artikel 3 van het voorstel). 

Voor maatregelen opgenomen in bijlage II wordt in het voorstel de spoedprocedure van 
artikel 5 bis, lid 6, van het comitologiebesluit aangepast aan de procedure voor onmiddellijk 

                                                 
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.  
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toepasselijke uitvoeringshandelingen op grond van artikel 8 van Verordening nr. 182/20112 
("de comitologieverordening") (artikel 4, lid 2, van het voorstel). 

De aanpassing aan de regeling voor gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen 
geldt niet voor lopende procedures waarin overeenkomstig het comitologiebesluit al een 
advies is uitgebracht door een comité. 
In bijlage I bij het voorstel is een lijst opgenomen van de basisbesluiten die worden aangepast 
aan de regeling voor gedelegeerde handelingen. In bijlage II bij het voorstel is een lijst 
opgenomen van de basisbesluiten die worden aangepast aan de regeling voor 
uitvoeringshandelingen. Bijlage III bevat wijzigingen aan de basisbesluiten waarvan de 
bepalingen worden geschrapt. De basisbesluiten zijn per beleidsterrein chronologisch 
gerangschikt. 

3. LIJST VAN BASISBESLUITEN DIE AFZONDERLIJK WORDEN HERZIEN 

De hieronder vermelde instrumenten, waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure 
met toetsing en die afzonderlijk aan een grondige herziening moeten worden onderworpen, 
zijn niet in dit voorstel opgenomen, noch in de vorige twee aanpassingsvoorstellen. De 
betreffende instrumenten zullen bij de geplande herzieningen worden aangepast.  

Domein Basisbesluit 

AGRI  Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de 
Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, 
de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1576/89 van de Raad 

ESTAT  Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de 
Raad van 6 mei 2009 betreffende communautaire statistieken van 
de buitenlandse handel met derde landen en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad  

ESTAT  Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de 
Raad van 31 maart 2004 betreffende de communautaire 
statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten en 
houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 3330/91 van de 
Raad 

ESTAT  Verordening (EG) nr. 91/2003 van het Europees Parlement en de 
Raad van 16 december 2002 betreffende de statistieken van het 
spoorvervoer 

HOME  Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de 
Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke 
visumcode (Visumcode) 

                                                 
2 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot 

vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren , PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13. 
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MARKT  Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne 
markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 
2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 
97/5/EG  

OLAF  Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad van 13 maart 1997 
betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve 
autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze 
autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing 
van de douane- en landbouwvoorschriften 

SANCO  Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de 
Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten 
aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en 
diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende 
wijziging van Richtlijn 91/414/EG van de Raad 

SANCO  Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek 
betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 
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2013/0365 (COD) 

Voorstel voor een 

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

tot aanpassing van een aantal basisbesluiten waarin wordt verwezen naar de 
regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43, lid 
2, artikel 53, lid 1, artikel 62, artikel 100, lid 2, artikel 114, artikel 168, lid 4, onder a), artikel 
168, lid 4, onder b), artikel 172, artikel 192, lid 1, artikel 207, artikel 214, lid 3, artikel 338, 
lid 1,  

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité3, 

Gezien het advies van het Comité van de Regio's4, 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Het Verdrag van Lissabon maakt een onderscheid tussen aan de Commissie 
overgedragen bevoegdheden om niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking 
vast te stellen ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van 
een wetgevingshandeling (gedelegeerde handelingen), en aan de Commissie 
overgedragen bevoegdheden om eenvormige voorwaarden vast te stellen ter uitvoering 
van juridisch bindende handelingen van de Unie (uitvoeringshandelingen). 

(2) De maatregelen waarop de in artikel 290, lid 1, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) bedoelde bevoegdheidsdelegatie betrekking 
kan hebben, zijn in beginsel dezelfde als die welke vallen onder de 
regelgevingsprocedure met toetsing die is ingevoerd bij artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG5.  

                                                 
3 PB C […] van […], blz. […] . 
4 PB C […] van […], blz. […] . 
5 Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de 

uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden, PB L 184 van 17.7.1999, 
blz. 23.  
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(3) Een aantal basisbesluiten waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met 
toetsing en voldoen aan de criteria van artikel 290, lid 1, VWEU, dient te worden 
aangepast aan artikel 290 VWEU. 

(4) Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij het voorbereiden van gedelegeerde 
handelingen op basis van bij deze verordening aangepaste basisbesluiten tot passende 
raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau. De Commissie moet bij de 
voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden 
aan het Europees Parlement en aan de Raad. 

(5) Een aantal basisbesluiten waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met 
toetsing en voldoen aan de criteria van artikel 291, lid 2,VWEU, dient te worden 
aangepast aan artikel 291 VWEU. 

(6) Wanneer aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend moeten deze 
bevoegdheden worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 
van het Europees Parlement en de Raad6. 

(7) Als gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon dienen ook een 
aantal reeds van kracht zijnde basisbesluiten die nog voorzien in het gebruik van de 
regelgevingsprocedure met toetsing, te worden gewijzigd door bepaalde maatregelen 
die onder die procedure vallen, te schrappen. 

(8) Deze verordening dient lopende procedures waarin het comité vóór de 
inwerkingtreding van deze verordening overeenkomstig artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG een advies heeft uitgebracht, onverlet te laten. 

(9) Daar de aanpassingen en wijzigingen die bij deze verordening moeten worden 
aangebracht alleen betrekking hebben op procedures, dienen zij in het geval van 
richtlijnen niet te worden omgezet door de lidstaten, 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

1. Wanneer in de in bijlage I bij deze verordening genoemde bepalingen wordt bepaald dat de 
in artikel 5 bis, leden 1 tot en met 5, van Besluit 1999/468/EG bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing van toepassing is, is de Commissie bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 2 van deze verordening. 

2. Wanneer in de in bijlage I genoemde bepalingen wordt bepaald dat de in artikel 5 bis, lid 6, 
van Besluit 1999/468/EG bedoelde spoedprocedure van toepassing is, is de Commissie 
bevoegd gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig de spoedprocedure van 
artikel 3 van deze verordening. 

                                                 
6 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot 

vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren, PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13. 



NL 7   NL 

Artikel 2 

1. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.  

2. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd. 

3. De bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.  

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan 
gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.  

5. Een gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch 
de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben 
medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van 
het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd. 

6. Wanneer in de in bijlage I bij deze verordening genoemde bepalingen wordt bepaald dat de 
in artikel 5 bis, lid 3, onder c), van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt ingekort 
overeenkomstig artikel 5 bis, lid 5, onder b), van dat besluit, worden de in lid 5 van dat artikel 
bedoelde termijnen vastgesteld op één maand.  

Artikel 3 

1. Een overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling treedt onverwijld in 
werking en is van toepassing zolang geen bezwaar wordt gemaakt overeenkomstig lid 2. In de 
kennisgeving van de gedelegeerde handeling aan het Europees Parlement en de Raad wordt 
vermeld om welke redenen gebruik wordt gemaakt van de spoedprocedure. 

2. Het Europees Parlement of de Raad kan overeenkomstig de in artikel 2, lid 5, bedoelde 
procedure bezwaar maken tegen een gedelegeerde handeling. In dat geval trekt de Commissie 
de handeling onverwijld in na de kennisgeving van het besluit waarbij het Europees Parlement 
of de Raad bezwaar maakt. 

Artikel 4 

1. Wanneer in de in bijlage II genoemde bepalingen wordt bepaald dat de in artikel 5 bis, 
leden 1 tot en met 5, van Besluit 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing 
van toepassing is, is de Commissie bevoegd uitvoeringshandelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011. 

2. Wanneer in de in bijlage II genoemde bepalingen wordt bepaald dat de in artikel 5 bis, 
lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde spoedprocedure van toepassing is, is de Commissie 
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bevoegd onmiddellijk toepasselijke uitvoeringshandelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 8 in samenhang met artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011. 

Artikel 5 

Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 
1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 97/70/EG van de Raad, 
Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 
2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1257/96 van de 
Raad worden gewijzigd overeenkomstig Bijlage III bij deze verordening. 

Artikel 6 

Deze verordening laat de lopende procedures waarin een comité reeds advies heeft 
uitgebracht overeenkomstig artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EC onverlet. 

Artikel 7 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te Brussel, 

Voor het Europees Parlement Voor de Raad 
De voorzitter De voorzitter 
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BIJLAGE I  

Basisbesluiten waarin wordt verwezen naar de in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG 
bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing die worden aangepast aan de regeling voor 

gedelegeerde handelingen7 

A. COMMUNICATIENETWERKEN, INHOUD EN TECHNOLOGIE 

1. Verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 
2002 betreffende de invoering van het .eu-topniveaudomein  

Artikel 3, lid 1, onder a)** 

Artikel 5, lid 1 

Artikel 5, lid 2 

2. Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 
inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-
communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn) 

Artikel 35 

3. Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 
inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-
communicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn) 

Artikel 13 bis, lid 4 

B. KLIMAATACTIE 

4. Beschikking nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
23 april 2009 inzake de inspanningen van de lidstaten om hun broeikasgasemissies te 
verminderen om aan de verbintenissen van de Gemeenschap op het gebied van het 
verminderen van broeikasgassen tot 2020 te voldoen 

Artikel 3, lid 6 

Artikel 11, lid 3 

5. Richtlĳn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen 
de Gemeenschap en tot wĳziging van Richtlĳn 96/61/EG van de Raad  

Artikel 3, onder d), lid 3 

                                                 
7 Basisbesluiten waarin wordt verwezen naar de in artikel 2, lid 6, bedoelde ingekorte termijn, zijn in 

deze bijlage gemarkeerd met *, basisbesluiten waarin wordt verwezen naar de in artikel 3 bedoelde 
spoedprocedure zijn gemarkeerd met **, en basisbesluiten waarin wordt verwezen naar de in artikel 3 
bedoelde spoedprocedure en naar de in artikel 2, lid 6, bedoelde ingekorte termijn zijn gemarkeerd met 
***. 
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Artikel 3, onder f), lid 9 

Artikel 10, lid 4 

Artikel 10, onder a), lid 1 

Artikel 10 bis, lid 7 

Artikel 10 bis, lid 8 

Artikel 10 bis, lid 13 

Artikel 11 bis, lid 9 

Artikel 11 bis, lid 7 

Artikel 14, lid 1 

Artikel 15, vijfde alinea 

Artikel 19, lid 3 

Artikel 22 

Artikel 24, lid 1, onder b) 

Artikel 24, lid 3 

Artikel 24 bis, lid 1 

Artikel 24 bis, lid 2 

Artikel 25, lid 2 

Artikel 25 bis, lid 1 

Bijlage IV Deel A 

C. ENERGIE 

6. Richtlijn 2008/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 
betreffende een communautaire procedure inzake de doorzichtigheid van de prijzen 
van gas en elektriciteit voor industriële eindverbruikers (herschikking)  

Artikel 6 

D. ONDERNEMING EN INDUSTRIE 

7. Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot 
emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang 
tot reparatie- en onderhoudsinformatie  
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Artikel 5, lid 3 

Artikel 8 

Artikel 14, lid 2 

Artikel 14, lid 3 

8. Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 
betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking) 

Artikel 8, lid 1, onder a) 

E. MILIEU 

9. Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 25 
november 2009 betreffende de EU-milieukeur  

Artikel 6, lid 7 

Artikel 8, lid 2 

Artikel 15 

10. Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 
25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een 
communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 761/2001 en van de Beschikkingen 2001/681/EG 
en 2006/193/EG van de Commissie 

Artikel 17, lid 3 

Artikel 48, lid 2 

F. STATISTIEKEN 

11. Verordening (EG) nr. 453/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 
2008 inzake kwartaalstatistieken van vacatures in de Gemeenschap  

Artikel 2, lid 1 

Artikel 3, lid 1 

Artikel 7, lid 1 

Artikel 7, lid 3 

12. Verordening (EG) nr. 177/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 
20 februari 2008 tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor 
ondernemingsregisters voor statistische doeleinden en tot intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 2186/93 van de Raad 
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Artikel 3, lid 6 

Artikel 5, lid 2 

Artikel 6, lid 3 wat betreft de vaststelling van "maatregelen betreffende de 
gemeenschappelijke kwaliteitsnormen" in samenhang met artikel 15, lid 1, onder c), 
wat betreft de vaststelling van "gemeenschappelijke kwaliteitsnormen" 

Artikel 8, lid 3 

Artikel 15, lid 1 

13. Verordening (EG) nr. 716/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2007 betreffende de communautaire statistiek van de structuur en de activiteit van 
buitenlandse filialen  

Artikel 5, lid 4 

Artikel 6, lid 3, wat betreft de vaststelling van "gemeenschappelijke 
kwaliteitsnormen" in samenhang met artikel 9, lid 2, onder a) 

Artikel 9, lid 2, onder b) 

Artikel 9, lid 2, onder c), wat betreft de vaststelling van "juiste gemeenschappelijke 
kwaliteitsnormen" 

14. Verordening (EG) nr. 1445/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2007 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor de levering 
van basisgegevens over koopkrachtpariteiten en voor de berekening en verspreiding 
van deze pariteiten  

Artikel 7, lid 4, wat betreft de vaststelling van "de gemeenschappelijke criteria 
waarop de kwaliteitscontrole berust" in samenhang met artikel 12, lid 3, onder c), 
wat betreft de vaststelling van "kwaliteitscriteria" 

Artikel 12, lid 3 

15. Verordening (EG) nr. 1552/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 
7 september 2005 betreffende de statistiek van bij- en nascholing in ondernemingen  

Artikel 5, lid 2 

Artikel 7, lid 3 

Artikel 8, lid 2 

Artikel 9, lid 4, wat betreft de vaststelling van "kwaliteitsvereisten" en "de 
maatregelen die nodig mochten zijn om de kwaliteit van de gegevens te beoordelen 
of te verbeteren" 

Artikel 10, lid 2 

Artikel 13 
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16. Verordening (EG) Nr. 184/2005 van het Europees Parlement en de Raad 
van 12 januari 2005 betreffende de communautaire statistiek inzake de 
betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe 
investeringen 

Artikel 4, lid 3, wat betreft de vaststelling van "gemeenschappelijke 
kwaliteitsnormen" 

Artikel 10  

17. Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 
2003 inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden 
(EU-SILC)  

Artikel 6, lid 2  

Artikel 15, lid 5, in samenhang met artikel 15, lid 2, onder a), wat betreft "de 
opstelling van de lijst van primaire doelvariabelen op elk gebied voor het 
transversale onderzoek en de lijst van doelvariabelen voor het longitudinale 
onderzoek, waaronder de specificatie van de codes van de variabelen" 

Artikel 15, lid 5, in samenhang met artikel 15, lid 2, onder c) 

Artikel 15, lid 5, in samenhang met artikel 15, lid 2, onder e) 

Artikel 15, lid 5, in samenhang met artikel 15, lid 2, onder f) 

18. Verordening (EG) nr. 450/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 
27 februari 2003 betreffende de loonkostenindex  

Artikel 2, lid 4 

Artikel 3, lid 2 

Artikel 4, lid 1 

Artikel 4, lid 2 

Artikel 8, lid 1 

Artikel 11, onder a) 

Artikel 11, onder b) 

Artikel 11, onder d) 

Artikel 11(e) 

Artikel 11, onder f), wat betreft "afzonderlijke kwaliteitscriteria voor de ingediende 
actuele en oude gegevens" 

Artikel 11, onder i) 
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Bijlage punt 3 

19. Verordening (EG) nr. 437/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 
27 februari 2003 betreffende de statistische registratie van het passagiers-, vracht- en 
postvervoer door de lucht 

Artikel 5 

Artikel 7, lid 2 

Artikel 10, lid 2 

20. Verordening (EG) nr. 2150/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 
25 november 2002 betreffende afvalstoffenstatistieken  

Artikel 1, lid 5 

Artikel 3, lid 1 

Artikel 4, lid 3 

Artikel 5, lid 4 

Artikel 6, lid 2, onder a)  

Artikel 6, lid 2, onder b) 

Artikel 6, lid 2, onder c), wat betreft de "omschrijving van geschikte criteria voor de 
evaluatie van de kwaliteit" 

Artikel 6, lid 2, onder d) 

Artikel 8, lid 3 

Bijlage I, sectie 7, punt 1 

Bijlage II, sectie 7, punt 1 

G. INTERNE MARKT EN DIENSTEN 

21. Richtlijn 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 
2009 betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de 
werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de 
Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG  

Artikel 14, lid 1 

22. Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 
betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende 
diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- 
en veiligheidsgebied, en tot wijziging van Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG  
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Artikel 68, lid 1*** 

Artikel 69, lid 2*** 

H. MOBILITEIT EN VERVOER 

23. Verordening (EG) nr. 391/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 
2009 inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en 
controle van schepen belaste organisaties  

Artikel 13 

Artikel 14, lid 1 

Artikel 14, lid 2 

24. Richtlijn 2009/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 inzake 
veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen (Herschikking) 

Artikel 10, lid 3 

25. Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 
31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en 
havenfaciliteiten  

Artikel 10, lid 2** 

26. Richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2000 
betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen 

Artikel 15 

27. Richtlijn 97/70/EG van de Raad van 11 december 1997 betreffende de invoering van 
een geharmoniseerde veiligheidsregeling voor vissersvaartuigen waarvan de lengte 
24 m of meer bedraagt 

Artikel 8, onder b) 

I. GEZONDHEID EN CONSUMENTEN 

28. Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 
30 november 2009 betreffende cosmetische producten  

Artikel 2, lid 3 

Artikel 13, lid 8 

Artikel 14, lid 2 

Artikel 15, lid 1 

Artikel 15, lid 2 
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Artikel 16, lid 8 

Artikel 16, lid 9 ** 

Artikel 20, lid 2 

Artikel 31, lid 1 

Artikel 31, lid 2 

Artikel 31, lid 3 

29. Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 
oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen 
en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad 

Artikel 8, lid 4, laatste zin, in samenhang met artikel 78, lid 1, onder b) 

Artikel 25, lid 3, in samenhang met artikel 78, lid 1, onder e) 

Artikel 26 in samenhang met artikel 78, lid 1, onder f) 

Artikel 27, lid 2, in samenhang met artikel 78, lid 1, onder h) 

Artikel 29, lid 6, eerste alinea, tweede zin, in samenhang met artikel 78, lid 1, onder 
c) 

Artikel 30, lid 3, in samenhang met artikel 78, lid 1, onder i) 

Artikel 52, lid 4, laatste alinea, in samenhang met artikel 78, lid 1, onder j) 

Artikel 54, lid 5, in samenhang met artikel 78, lid 1, onder k) 

Artikel 58, lid 2, in samenhang met artikel 78, lid 1, onder l) 

Artikel 65, lid 1, in samenhang met artikel 78, lid 1, onder m) 

Artikel 68, derde alinea, in samenhang met artikel 78, lid 1, onder n) 

Artikel 78, lid 1, onder a) 

Bijlage II, punt 3.6.5  

30. Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 
21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor 
menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002  

Artikel 5, lid 1** 

Artikel 5, lid 2* 

Artikel 6, lid 1 
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Artikel 6, lid 2* 

Artikel 7, lid 4 

Artikel 11, lid 2 

Artikel 15, lid 1 

Artikel 17, lid 2 

Artikel 18, lid 3 

Artikel 19, lid 4 

Artikel 20, lid 11 

Artikel 21, lid 6 

Artikel 27 

Artikel 31, lid 2 

Artikel 32, lid 3 

Artikel 40, onder a)  

Artikel 40, onder b) 

Artikel 40, onder f) 

Artikel 42, lid 2, onder a) 

Artikel 42, lid 2, onder b)  

Artikel 42, lid 2, onder c) 

Artikel 43, lid 3 

Artikel 48, lid 7, onder a)  

Artikel 48, lid 7, onder b)  

Artikel 48, lid 7, onder d) 

Artikel 48, lid 8 

31. Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 
2009 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders, tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de 
Raad en tot intrekking van Richtlijn 79/373/EEG van de Raad, Richtlijn 80/511/EEG 
van de Commissie, Richtlijnen 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG en 
96/25/EG van de Raad en Beschikking 2004/217/EG van de Commissie  

Artikel 6, lid 2** 
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Artikel 17, lid 4 

Artikel 20, lid 2 

Artikel 27, lid 1 

Artikel 32, lid 4 

32. Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 
2009 tot vaststelling van communautaire procedures voor het vaststellen van 
grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in 
levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 
2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees 
Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees 
Parlement en de Raad  

Artikel 13, lid 2 

Artikel 19, lid 3 

Artikel 24, lid 4 
33. Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 

16 december 2008 inzake aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met 
aromatiserende eigenschappen voor gebruik in levensmiddelen en tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96, 
Verordening (EG) nr. 110/2008 en Richtlijn 2000/13/EG  

Artikel 8, lid 2** 

Artikel 22** 

Artikel 25, lid 3 
34. Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 

16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven  

Artikel 9, lid 2 

Artikel 24, lid 3* 

Artikel 30, lid 1* 

Artikel 30, lid 2* 

Artikel 30, lid 3* 

Artikel 30, lid 5 

Artikel 31* 

35. Verordening (EG) nr. 1332/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 
december 2008 inzake voedingsenzymen en tot wijziging van Richtlijn 83/417/EEG 
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van de Raad, Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad, Richtlijn 2000/13/EG, 
Richtlijn 2001/112/EG van de Raad en Verordening (EG) nr. 258/97  

Artikel 17, lid 5 

36. Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 
december 2008 tot vaststelling van een uniforme goedkeuringsprocedure voor 
levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma’s  

Artikel 7, lid 4 

Artikel 7, lid 5* 

Artikel 7, lid 6 ** 

37. Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 
december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde 
andere stoffen aan levensmiddelen 

Artikel 3, lid 3** 

Artikel 4, tweede alinea 

Artikel 5, lid 1 

Artikel 6, lid 6 

Artikel 7, lid 1 

Artikel 8, lid 2 

Artikel 8, lid 5** 

38. Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 
december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen  

Artikel 1, lid 2  

Artikel 1, lid 4 

Artikel 3, onder d) 

Artikel 4, lid 1, eerste alinea 

Artikel 4, lid 1, zesde alinea  

Artikel 4, lid 5 

Artikel 8, lid 2  

Artikel 28, lid 4, onder b) 
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39. Richtlĳn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot 
vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrĳgen, 
testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselĳke weefsels en cellen 

Artikel 8, lid 5 

Artikel 28** 

40. Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 
22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders  

Artikel 12, lid 4 

Artikel 14, lid 1, derde streepje 

Artikel 24, lid 4 

Artikel 32, zesde alinea 

Artikel 47, lid 3 

41. Richtlĳn 2002/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 
tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het inzamelen, testen, 
bewerken, opslaan en distribueren van bloed en bloedbestanddelen van menselĳke 
oorsprong en tot wĳziging van Richtlĳn 2001/83/EG van de Raad 

Artikel 29, eerste alinea** 

Artikel 29, tweede alinea, onder a)  

Artikel 29, tweede alinea, onder b** 

Artikel 29, tweede alinea, onder c)** 

Artikel 29, tweede alinea, onder d)** 

Artikel 29, tweede alinea, onder e)** 

Artikel 29, tweede alinea, onder f)** 

Artikel 29, tweede alinea, onder g)** 

Artikel 29, tweede alinea, onder h)** 

42. Richtlĳn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake 
voedingssupplementen  

Artikel 4, lid 2 

Artikel 4, lid 5** 
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Artikel 5, lid 4, wat betreft de vaststelling van "minimumhoeveelheden voor 
vitaminen en mineralen" 

43. Richtlĳn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 mei 2002 inzake 
ongewenste stoffen in diervoeding - Verklaring van de Raad 

Artikel 7, lid 2** 

Artikel 8, lid 1** 

Artikel 8, lid 2, tweede streepje 
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BIJLAGE II 

Basisbesluiten waarin wordt verwezen naar de in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG 
bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing die worden aangepast aan de regeling voor 

uitvoeringshandelingen8 

A. COMMUNICATIENETWERKEN, NETWERKEN EN TECHNOLOGIE 

1. Beschikking nr. 626/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 
2008 inzake de selectie en machtiging van systemen die mobiele satellietdiensten 
(MSS) leveren  

Artikel 9, lid 3* 

2. Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 
inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-
communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn) 

Artikel 26, lid 7 

Artikel 27, onder a), lid 5 

3. Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 
inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-
communicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn) 

Artikel 9, onder b), lid 3 

Artikel 10, lid 4 

Artikel 15, lid 4 

Artikel 17, lid 6, onder a) 

Artikel 19, lid 4 

B. KLIMAATMAATREGELEN 

4. Beschikking nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
23 april 2009 inzake de inspanningen van de lidstaten om hun broeikasgasemissies te 
verminderen om aan de verbintenissen van de Gemeenschap op het gebied van het 
verminderen van broeikasgassen tot 2020 te voldoen 

Artikel 3, lid 2 

5. Richtlĳn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen 
de Gemeenschap en tot wĳziging van Richtlĳn 96/61/EG van de Raad  

                                                 
8 De bepalingen betreffende de spoedprocedure overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EU) nr. 

182/2011 zijn in deze bijlage aangegeven met **. 
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Artikel 11, onder a), lid 8 

Artikel 16, lid 12 

C. ONDERNEMINGEN EN INDUSTRIE 

6. Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 
betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking)  

Artikel 8, lid 1, in samenhang met artikel 9, lid 3 

D. MILIEU 

7. Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 
25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een 
communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 761/2001 en van de Beschikkingen 2001/681/EG 
en 2006/193/EG van de Commissie 

Artikel 46, lid 6 

E. STATISTIEKEN 

8. Verordening (EG) nr. 453/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 
2008 inzake kwartaalstatistieken van vacatures in de Gemeenschap  

Artikel 5, lid 1 

9. Verordening (EG) nr. 177/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 
20 februari 2008 tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor 
ondernemingsregisters voor statistische doeleinden en tot intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 2186/93 van de Raad 

Artikel 6, lid 3, wat betreft de vaststelling van "de inhoud en de frequentie van de 
kwaliteitsrapporten" in samenhang met artikel 15, lid 1, onder c), wat betreft de 
vaststelling van "de inhoud en de frequentie van de kwaliteitsverslagen" 

10. Verordening (EG) nr. 716/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2007 betreffende de communautaire statistiek van de structuur en de activiteit van 
buitenlandse filialen  

Artikel 6, lid 3, wat betreft de vaststelling van "de inhoud en de frequentie van de 
kwaliteitsrapporten" in samenhang met artikel 9, lid 2, onder c), wat betreft de 
definitie van "de inhoud en de frequentie van de kwaliteitsverslagen" 

11. Verordening (EG) nr. 1445/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 
december 2007 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor de levering van 
basisgegevens over koopkrachtpariteiten en voor de berekening en verspreiding van 
deze pariteiten  
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Artikel 7, lid 4, wat betreft de "structuur van de kwaliteitsverslagen" in samenhang 
met artikel 12, lid 3, onder c), wat betreft de definitie van de "structuur van de 
kwaliteitsverslagen" 

12. Verordening (EG) nr. 1552/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 
7 september 2005 betreffende de statistiek van bij- en nascholing in ondernemingen  

Artikel 9, lid 4, wat betreft de vaststelling van de "structuur van de 
kwaliteitsverslagen" 

13. Verordening (EG) Nr. 184/2005 van het Europees Parlement en de Raad 
van 12 januari 2005 betreffende de communautaire statistiek inzake de 
betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe 
investeringen 

Artikel 4, lid 3, wat betreft de vaststelling van de "inhoud en frequentie van de 
kwaliteitsverslagen" 

14. Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 
2003 inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden 
(EU-SILC) 

Artikel 8, lid 3 

Artikel 15, lid 5, in samenhang met artikel 15, lid 2, onder a), wat betreft de definitie 
van het "technisch formaat van de bij Eurostat in te dienen bestanden" 

Artikel 15, lid 5, in samenhang met artikel 15, lid 2, onder b) 

Artikel 15, lid 5, in samenhang met artikel 15, lid 2, onder d) 

15. Verordening (EG) nr. 450/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 
27 februari 2003 betreffende de loonkostenindex  

Artikel 8, lid 2, in samenhang met artikel 11, onder f), wat betreft de vaststelling van 
de "inhoud van kwaliteitsverslagen" 

16. Verordening (EG) nr. 2150/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 
25 november 2002 betreffende afvalstoffenstatistieken  

Artikel 6, lid 2, onder c), wat betreft de vaststelling van de "inhoud van 
kwaliteitsverslagen" 

F. INTERNE MARKT EN DIENSTEN 

17. Richtlijn 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 
2009 betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de 
werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de 
Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG  

Artikel 14, lid 2 
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G. MOBILITEIT EN VERVOER 

18. Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 
31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en 
havenfaciliteiten  

Artikel 10, lid 3** 

19. Richtlijn 97/70/EG van de Raad van 11 december 1997 betreffende de invoering van 
een geharmoniseerde veiligheidsregeling voor vissersvaartuigen waarvan de lengte 
24 m of meer bedraagt 

Artikel 8, onder a), eerste streepje 

H. GEZONDHEID EN CONSUMENTEN 

20. Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 30 
november 2009 betreffende cosmetische producten  

Artikel 18, lid 2 

21. Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 
oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen 
en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad 

Artikel 17, tweede alinea, in samenhang met artikel 78, lid 1, onder d) 

Artikel 29, lid 4, in samenhang met artikel 78, lid 1, onder g) 

22. Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 
21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor 
menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002  

Artikel 40, onder c) 

Artikel 40, onder d) 

Artikel 40, onder e) 

Artikel 41, lid 1 

Artikel 41, lid 3 

Artikel 42, lid 2, onder d) 

Artikel 45, lid 4 

Artikel 48, lid 7, onder c) 

23. Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 
2009 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders, tot 
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wijziging van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de 
Raad en tot intrekking van Richtlijn 79/373/EEG van de Raad, Richtlijn 80/511/EEG 
van de Commissie, Richtlijnen 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG en 
96/25/EG van de Raad en Beschikking 2004/217/EG van de Commissie  

Artikel 7, lid 2 

Artikel 10, lid 5* 

Artikel 26, lid 3  

24. Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 
2009 tot vaststelling van communautaire procedures voor het vaststellen van 
grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in 
levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 
2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees 
Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees 
Parlement en de Raad  

Artikel 18** 

25. Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 
20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en 
bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen 

Artikel 6, lid 1 

Artikel 6, lid 2 

26. Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 
20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen 

Artikel 13, lid 3 

Artikel 13, lid 4 

Artikel 17, lid 3, eerste alinea 

Artikel 17, lid 3, tweede alinea, onder b) 

Artikel 18, lid 5, eerste alinea 

Artikel 18, lid 5, tweede alinea, onder b) 

Artikel 28, lid 6, onder a), onder (ii) 

27. Richtlĳn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot 
vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrĳgen, 
testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselĳke weefsels en cellen 

Artikel 8, lid 6 

Artikel 9, lid 4 
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28. Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 
22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders  

Artikel 3, lid 2 

Artikel 14, lid 1, eerste streepje 

Artikel 14, lid 1, tweede streepje 

Artikel 15, lid 2 

Artikel 26, lid 1 

29. Richtlĳn 2002/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 
tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het inzamelen, testen, 
bewerken, opslaan en distribueren van bloed en bloedbestanddelen van menselĳke 
oorsprong en tot wĳziging van Richtlĳn 2001/83/EG van de Raad 

Artikel 29, tweede alinea, onder i)** 

30. Richtlĳn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake 
voedingssupplementen** 

Artikel 5, lid 4, wat betreft de vaststelling van de "maximumhoeveelheden voor 
vitaminen en mineralen" 
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BIJLAGE III 

Wijzigingen van Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad, 
Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 

97/70/EG van de Raad, Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad, Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad en van 

Verordening (EG) nr. 1257/96 van de Raad  

A. MILIEU 

1) In Verordening (EG) nr. 66/2010, artikel 6, lid 5, wordt de tweede alinea 
geschrapt. 

2) Verordening (EG) nr. 1221/2009 wordt als volgt gewijzigd: 

(a) Artikel 16, lid 4 wordt geschrapt;  

(b) Artikel 30, lid 6 wordt geschrapt. 

B. MOBILITEIT EN VERVOER 

3) In Richtlijn 97/70/EG, artikel 8, onder a), wordt het tweede streepje geschrapt. 

C. GEZONDHEID EN CONSUMENTEN 

4) In Verordening (EG) nr. 1333/2008, artikel 23, wordt lid 4, tweede zin, geschrapt. 

5) In Richtlijn 2002/46/EG, artikel 12, wordt lid 3 geschrapt. 

D. HUMANITAIRE HULP 

6) In Verordening (EG) nr. 1257/96, artikel 15, wordt lid 1 geschrapt. 


