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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ophævelse af Rådets 
beslutning 79/542/EØF om en liste over tredjelande og dele af tredjelande og om dyre-
og folkesundhedsbetingelser og udstedelse af veterinærcertifikat ved import til EF af 
levende dyr og fersk kød
(KOM(2009)0516 – C7–0211/2009 – 2009/0146(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2009)0516),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 37 og artikel 152, stk. 4, litra b), på 
grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0211/2009),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne 
af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle 
beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, artikel 43, stk. 2, og artikel 168, stk. 4, i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A7–0000/2010),

1. godkender Kommissionens forslag;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.
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Indledning

Direktiv 72/462/EØF af 12. december 1972 om sundhedsmæssige og veterinær-politimæssige 
problemer i forbindelse med indførsel af kvæg, får, geder og svin samt fersk kød eller 
kødprodukter fra tredjelande indeholder i artikel 3, stk. 1, bestemmelse om, at Rådet efter 
forslag fra Kommissionen vedtager en liste over lande eller landsdele, hvorfra import af kød 
fra kvæg, svin og fersk kød godkendes af medlemsstaterne.

I overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, opstillede Rådet denne liste i form af beslutning 
79/542/EØF. I årenes løb er listen jævnligt blevet ændret via komitologiproceduren.

Direktiv 72/462/EØF blev ophævet i 2004 ved direktiv 2004/68/EF, der sikrer den fortsatte 
gyldighed af beslutning 79/542/EØF i henhold til direktivets artikel 20, hvori det hedder, at:

"De gennemførelsesbestemmelser, som er blevet fastsat i henhold til de beslutninger og 
afgørelser, der er blevet vedtaget vedrørende indførsel af levende dyr, kød og kødprodukter i 
henhold til direktiv 72/462/EF, og som er anført i bilaget til nærværende direktiv, skal fortsat 
være gældende, indtil de erstattes med foranstaltninger, som vedtages inden for de nye 
lovgivningsmæssige rammer."

Endvidere henviser også direktiv 2004/41/EF i sin artikel 4, stk. 3, litra c), til 
gennemførelsesbestemmelserne, der vedtoges på grundlag af direktiv 72/462/EØF, som 
værende de retsakter, der med de fornødne ændringer fortsat er gældende indtil vedtagelsen af 
bestemmelser med udgangspunkt i forordning EF/852/2004, 853/2004 og 854/2004.

Kommissionen fremsætter to sideløbende forslag:

1. at ophæve Rådets beslutning 79/542/EØF via den fælles beslutningsprocedure,
2. at erstatte Rådets beslutning 79/542/EØF via komitologiproceduren (forskriftsproceduren 

med kontrol) med en forordning fra Kommissionen, der kodificerer alle de relevante 
ændringer, der i tidens løb er gennemført ved komitologi og som jævnligt og med kort 
varsel vil blive ændret for at blive tilpasset nye situationer.

Beslutningen kan på sin vis siges at udløbe automatisk, når den erstattes af Kommissionens 
forordning (se artikel 20 i ovennævnte direktiv 2004/68), men for klarhedens og 
gennemskuelighedens skyld, ikke blot til fordel for medlemsstaterne, der skal gennemføre 
lovgivningen, men også til fordel for tredjelande, der eksporterer de pågældende produkter til 
EU, har Kommissionen valgt en mere konsekvent fremgangsmåde ved at foreslå en 
ophævelse ved fælles beslutningstagning. 

Ordføreren giver sin tilslutning til denne fremgangsmåde og foreslår vedtagelse uden 
ændringer.


