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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot 
intrekking van Beschikking 79/542/EEG van de Raad tot vaststelling van een lijst van 
derde landen of delen van derde landen, alsmede tot vaststelling van 
veterinairrechtelijke voorschriften, gezondheidsvoorschriften en voorschriften inzake de 
veterinaire certificering voor de invoer in de Gemeenschap van levende dieren en vers 
vlees daarvan
(COM(2009)0516 – C7-0211/2009 – 2009/0146(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2009)0516),

– gelet op artikel 251, lid 2, en de artikelen 37 en 152, lid 4, onder b), van het EG-Verdrag, 
op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend 
(C7-0211/2009),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad met als 
titel "Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende 
interinstitutionele besluitvormingsprocedures" (COM(2009)0665),

– gelet op artikel 294, lid 3, en de artikelen 43, lid 2, en 168, lid 4, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's,

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A7-0000/2010),

1. neemt zijn standpunt in eerste lezing aan en neemt het voorstel van de Commissie over;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.
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Inleiding

In Richtlijn 72/462/EEG van 12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en 
veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen, schapen, geiten en varkens, van 
vers vlees of van vleesproducten uit derde landen, wordt in artikel 3, lid 1, bepaald dat de 
Raad, op voorstel van de Commissie, een lijst vaststelt van landen of delen daarvan waaruit de 
lidstaten de invoer van runderen, varkens en vers vlees zullen toestaan.

Overeenkomstig dit artikel 3, lid 1, heeft de Raad deze lijst in zijn Beschikking 79/542/EEG 
vastgesteld. In de loop der jaren kon de lijst via de comitéprocedure gewijzigd worden en dit 
is veelvuldig gebeurd.

Richtlijn 72/462/EEG is in 2004 ingetrokken door Richtlijn 2004/68/EG. In deze richtlijn 
blijft de geldigheid van Beschikking 79/542/EEG gewaarborgd op grond van artikel 20, 
waarin wordt gesteld dat:

"De bij de besluiten uit hoofde van Richtlijn 72/462/EEG vastgestelde bepalingen betreffende 
de invoer van levende dieren, vlees en vleesproducten die opgenomen zijn in bijlage V bij 
deze richtlijn, blijven van kracht totdat zij zijn vervangen door maatregelen uit hoofde van het 
nieuwe rechtskader."

Daarnaast wordt ook in artikel 4, lid 3, onder c), van Richtlijn 2004/41/EG verwezen naar de 
uitvoeringsbesluiten die zijn aangenomen op grond van Richtlijn 72/462/EEG als de besluiten 
die, mutatis mutandis, van kracht blijven, in afwachting van de vaststelling van de bepalingen 
op basis van Verordeningen (EG) nr. 852/2004, (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004.

De Commissie stelt gelijktijdig voor om:

1. Beschikking 79/542/EEG van de Raad via een medebeslissingsprocedure in te 
trekken,

2. Beschikking 79/542/EEG van de Raad via een comitéprocedure (regelgevingsprocedure 
met toetsing) te vervangen door een verordening van de Commissie die alle relevante 
wijzigingen bevat die door de jaren heen middels comitéprocedures zijn doorgevoerd, en 
die regelmatig en op korte termijn dient te worden aangepast aan nieuwe situaties.

Men zou kunnen stellen dat deze beschikking automatisch vervalt indien zij wordt vervangen 
door een verordening van de Commissie (zie voornoemd artikel 20 van Richtlijn 
2004/68/EG), doch omwille van de duidelijkheid en de transparantie, niet alleen voor de 
lidstaten, maar ook voor de derde landen die de desbetreffende producten in de EU 
importeren, heeft de Commissie gekozen voor een strikte benadering en stelt zij intrekking via 
de medebeslissingsprocedure voor.

De rapporteur kan zich vinden in deze benadering en stelt derhalve goedkeuring zonder 
amendementen voor.


