
P7_TA(2010)0488 

Controle door de lidstaten op de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden doorde Commissie ***I 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 december 2010 over het 

voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 

van de voorschriften en algemene beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop 

de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie 

controleren (COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)) 

 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2010)0083), 

– gelet op artikel 294, lid 2, en artikel 291, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 

Parlement is ingediend (C7-0073/2010), 

– gelet op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 1 december 

2010 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig 

artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen van de Commissie 

buitenlandse zaken, de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie 

internationale handel, de Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie 

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie interne markt en 

consumentenbescherming, de Commissie vervoer en toerisme, de Commissie regionale 

ontwikkeling, de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, de Commissie visserij, 

de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en de Commissie 

constitutionele zaken (A7-0355/2010), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijk verklaring van het Europees Parlement, 

de Raad en de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd; 

3. neemt kennis van de verklaringen van de Commissie die als bijlage bij onderhavige 

resolutie zijn gevoegd; 

4. 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; 

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 



P7_TC1-COD(2010)0051 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 december 2010 

met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2011 van het Europees 

Parlement en de Raad 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 

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt 

van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Verordening (EU) 

nr. 182/2011.) 



BIJLAGE 

VERKLARING VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE 

Artikel 5, lid 2, van deze verordening bepaalt dat de Commissie de ontwerp-uitvoeringsmaatregel moet vaststellen wanneer het comité een positief 

advies heeft uitgebracht. Door deze bepaling wordt de mogelijkheid onverlet gelaten dat de Commissie, zoals thans het geval is, in zeer uitzonderlijke 

gevallen rekening kan houden met nieuwe omstandigheden die zich na de stemming hebben voorgedaan en kan beslissen de ontwerp-

uitvoeringsmaatregel niet vast te stellen, na het comité en de wetgever daarvan naar behoren in kennis te hebben gesteld. 

 

VERKLARING VAN DE COMMISSIE 

De Commissie zal alle vigerende wetgevingshandelingen onderzoeken die niet vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon werden 

aangepast aan de regelgevingsprocedure met toetsing, teneinde te beoordelen of deze instrumenten moeten worden aangepast aan de bij artikel 290 van 

het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie ingevoerde regeling voor gedelegeerde handelingen. De Commissie zal zo snel mogelijk en 

niet later dan op de data die worden genoemd in de bij deze verklaring gevoegde indicatieve tabel, passende voorstellen doen.  

Gedurende deze aanpassingsoperatie zal de Commissie het Europees Parlement regelmatig op de hoogte houden van de ontwerp-

uitvoeringsmaatregelen inzake deze instrumenten, die in een later stadium gedelegeerde handelingen moeten worden.  

Wat vigerende wetgevingshandelingen betreft die thans verwijzingen bevatten naar de regelgevingsprocedure met toetsing, zal de Commissie in elk 

instrument dat zij van plan is te wijzigen de bepalingen ter zake van deze procedure bezien teneinde deze te zijner tijd aan te passen aan de in het 

Verdrag neergelegde criteria. Bovendien zullen het Europees Parlement en de Raad het recht hebben om te wijzen op basisbesluiten die naar hun 

mening met voorrang moeten worden aangepast.  

De Commissie zal de resultaten van deze aanpak tegen het einde van 2012 beoordelen, om bij benadering te kunnen vaststellen hoeveel 

wetgevingshandelingen die verwijzingen bevatten naar de regelgevingsprocedure met toetsing, van kracht zullen blijven. De Commissie zal vervolgens 

de noodzakelijke wetgevingsinitiatieven voorbereiden om de aanpassing te voltooien. Het is het uiteindelijke doel van de Commissie om tegen het 

einde van de 7e zittingsperiode van het Parlement alle bepalingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing uit alle 

wetgevingsinstrumenten te hebben verwijderd.  

De Commissie wijst erop dat zij onlangs een studie heeft aangevangen die een volledige en objectieve evaluatie zal bieden van alle aspecten van het 



beleid en de praktijk van de EU op het gebied van handelsbescherming, met inbegrip van een evaluatie van de resultaten, de methoden, de toepassing 

en de effectiviteit van de huidige regeling inzake handelsbeschermingsinstrumenten bij het bereiken van de doelstellingen van het EU-handelsbeleid, 

een evaluatie van de effectiviteit van de bestaande en potentiële beleidsbesluiten van de Europese Unie (bijvoorbeeld de test om het belang voor de 

Unie te bepalen, de regel van het laagste recht, het systeem voor de inning van rechten) in vergelijking met de beleidsbesluiten van bepaalde 

handelspartners en een onderzoek van antidumping- en antisubsidiebasisverordeningen in het licht van de administratieve praktijk van de EU-

instellingen, de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de aanbevelingen en de uitspraken van het Orgaan voor 

geschillenbeslechting van de WTO.  

De Commissie is voornemens om in het licht van de resultaten van de studie en van de ontwikkelingen van de onderhandelingen in het kader van de 

ontwikkelingsagenda van Doha, na te gaan of en hoe de handelsbeschermingsinstrumenten van de EU verder moeten worden bijgewerkt en 

geactualiseerd.  

De Commissie herinnert ook aan de recente initiatieven die zij heeft genomen om de werking van de handelsbeschermingsinstrumenten transparanter 

te maken (zoals de aanstelling van een raadadviseur- auditeur) en aan de werkzaamheden die zij samen met lidstaten heeft verricht om de voornaamste 

elementen van de handelsbeschermingspraktijk te verduidelijken. De Commissie hecht wezenlijk belang aan dit werk en zal in overleg met de lidstaten 

bekijken welke andere initiatieven er in dit opzicht kunnen worden genomen.  

Wanneer een beheerscomité voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid een negatief advies heeft uitgebracht, moet de Commissie op grond van de op 

Besluit 1999/468/EG van de Raad gebaseerde comitologieregels de betrokken ontwerp-maatregel aan de Raad voorleggen, die binnen een maand een 

ander besluit kan nemen. Het is de Commissie echter niet verboden te handelen; zij heeft de keuze tussen het invoeren van de maatregel of het 

uitstellen van de toepassing ervan. De Commissie mag de maatregel dan ook nemen wanneer zij alles overwegende van mening is dat het uitstellen van 

de toepassing ervan bijvoorbeeld onherstelbare negatieve gevolgen voor de markt zou hebben. Wanneer de Raad naderhand anders besluit, wordt de 

door de Commissie in werking gestelde maatregel natuurlijk overbodig. De huidige regels bieden de Commissie dus een instrument dat het mogelijk 

maakt het gemeenschappelijk belang van de gehele Unie te beschermen door tenminste een voorlopige maatregel vast te stellen.  

Artikel 7 van deze verordening streeft ernaar deze benadering binnen de nieuwe comitologieregelingen te handhaven, maar dan beperkt tot 

uitzonderlijke situaties en op grond van duidelijk gedefinieerde en restrictieve criteria. Het zou de Commissie in staat stellen om ondanks het 

ongunstige advies van het onderzoekscomité een ontwerp-maatregel vast te stellen mits „het niet vaststellen van de ontwerp- maatregelen binnen een 

dwingende termijn zou resulteren in een aanzienlijke verstoring van de markten of een risico […] voor de financiële belangen van de Unie zou 

veroorzaken.” De bepaling verwijst naar situaties waarin het niet mogelijk is om te wachten tot het comité weer over dezelfde of een andere ontwerp-

maatregel stemt omdat anders de markt ondertussen ernstig zou worden verstoord, bijvoorbeeld als gevolg van het speculatieve gedrag van 

marktdeelnemers. De verordening zou de lidstaten en de Commissie de kans bieden om andermaal met kennis van zaken over de ontwerp-maatregel te 

discussiëren zonder een en ander onbeslist en ongewis te laten, met alle negatieve gevolgen voor de markten en de begroting van dien, zodat ervoor 



wordt gezorgd dat de Unie in staat blijft te handelen.  

Zulke situaties kunnen zich met name voordoen in de context van het dagelijks beheer van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (bijvoorbeeld het 

vaststellen van restituties bij uitvoer, beheer van vergunningen, bijzondere vrijwaringsclausule) waar vaak snel besluiten moeten worden genomen die 

belangrijke economische gevolgen kunnen hebben voor de markten en dus voor landbouwers en exploitanten, maar ook voor de begroting van de Unie.  

In gevallen waarin het Europees Parlement of de Raad de Commissie te kennen geven dat zij van mening zijn dat een ontwerp-uitvoeringshandeling de 

bij het basisbesluit verleende uitvoeringsbevoegdheden overschrijdt, zal de Commissie de ontwerp-uitvoeringshandeling onmiddellijk aan een 

hernieuwd onderzoek onderwerpen met inachtneming van de standpunten van het Europees Parlement en de Raad.  

De Commissie zal handelen op een wijze die recht doet aan de urgentie van de zaak.  

Alvorens te besluiten of de ontwerp-uitvoeringshandeling zal worden aangenomen, gewijzigd of ingetrokken brengt de Commissie het Europees 

Parlement en de Raad op de hoogte van de actie die zij overweegt te ondernemen en van de redenen daarvoor. 

Aanhangsel 

Bijlage bij verklaring van de Commissie 

Indicatieve tabel van basisbesluiten die niet onder de medebeslissingsprocedure vielen vóór het Verdrag van Lissabon en die moeten worden aangepast 

om rekening te houden met artikel 290 van het VWEU 

Beleidsterrein  Besluiten die moeten worden aangepast Indicatieve timing Alleen 

aanpassing 

Onderdeel 

van 

ruimer 

voorstel 

ESTAT 1. Verordening (EG) nr. 1365/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 

6 september 2006 betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de 

2011, vierde kwartaal  X 



binnenwateren en houdende intrekking van Richtlijn 80/1119/EEG van de 

Raad*1 

 

SANCO 2. Richtlijn 64/432/EEG van de Raad inzake veterinairrechtelijke vraagstukken 

op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en 

varkens*2 

maart 2012  X 

3. Richtlijn 90/426/EEG van de Raad tot vaststelling van veterinairrechtelijke 

voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van 

paardachtigen uit derde landen*2 

maart 2012  X 

4. Richtlijn 91/68/EEG van de Raad inzake veterinairrechtelijke voorschriften 

voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten*2 

maart 2012  X 

5. Richtlijn 2004/68/EG van de Raad tot vaststelling van veterinairrechtelijke 

voorschriften voor de invoer in en de doorvoer via de Gemeenschap van 

bepaalde levende hoefdieren, tot wijziging van de Richtlijnen 90/426/EEG 

en 92/65/EEG en tot intrekking van Richtlijn 72/462/EEG*2 

maart 2012  X 

6. Richtlijn 2009/158/EG van de Raad tot vaststelling van veterinairrechtelijke 

voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit 

derde landen van pluimvee en broedeieren*2 

maart 2012  X 

7. Richtlijn 92/65/EEG van de Raad tot vaststelling van de veterinairrechtelijke 

voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van 

dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de 

veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire 

regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG 

geldt*2 

maart 2012  X 

                                                 

1  In hoeverre wijzigingen zullen worden aangebracht, hangt af van het resultaat van de vergadering met de lidstaten die gepland is voor december 2010. Opgemerkt zij dat 

deze verordening is vastgesteld volgens de medebeslissingsprocedure. 
2  Onderdeel van een pakket met onder andere een voorstel voor EU-wetgeving inzake diergezondheid en een voorstel tot herziening van Verordening (EG) nr. 882/2004 van 

het Europees Parlement en de Raad inzake officiële controles. 

 



8. Richtlijn 88/407/EEG van de Raad tot vaststelling van de 

veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire 

handelsverkeer in diepgevroren sperma van runderen en de invoer daarvan*2 

maart 2012  X 

9. Richtlijn 89/556/EEG van de Raad tot vaststelling van veterinairrechtelijke 

voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in embryo's van 

als huisdier gehouden runderen en de invoer daarvan uit derde landen*2 

maart 2012  X 

10. Richtlijn 90/429/EEG van de Raad tot vaststelling van de 

veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire 

handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvan*2 

maart 2012  X 

11. Richtlijn 2002/99/EG van de Raad houdende vaststelling van 

veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de 

distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde 

producten van dierlijke oorsprong (alleen invoer)*2 

maart 2012  X 

12. Richtlijn 92/118/EEG van de Raad tot vaststelling van de 

veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer 

en de invoer in de Gemeenschap van produkten waarvoor ten aanzien van 

deze voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt als 

bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van Richtlijn 89/662/EEG, en, wat 

ziekteverwekkers betreft, van Richtlijn 90/425/EEG*2 

maart 2012  X 

13. Richtlijn 2006/88/EG van de Raad betreffende veterinairrechtelijke 

voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende 

de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren*2 

maart 2012  X 

14. Richtlijn 92/35/EEG van de Raad tot vaststelling van controlevoorschriften 

en van maatregelen ter bestrijding van paardenpest*20 

maart 2012  X 

15. Richtlijn 77/391/EEG van de Raad betreffende een gemeenschappelijke actie 

met het oog op de uitroeiing van brucellose, tuberculose en leukose bij 

runderen*20 

maart 2012  X 

16. Richtlijn 82/400/EEG van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/391/EEG 

en tot instelling van een aanvullende gemeenschappelijke actie voor de 

uitroeiing van brucellose, tuberculose en leukose bij runderen*2 

maart 2012  X 

17. Beschikking 90/242/EEG van de Raad inzake een financiële actie van de 

Gemeenschap voor de uitroeiing van schape- en geitebrucellose*2 

maart 2012  X 



18. Richtlijn 90/423/EEG van de Raad tot wijziging van Richtlijn 85/511/EEG 

tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van 

mond- en klauwzeer, Richtlijn 64/432/EEG inzake veterinairrechtelijke 

vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in 

runderen en varkens en Richtlijn 72/462/EEG inzake 

gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer 

van runderen en varkens en van vers vlees en vleesprodukten uit derde 

landen*2 

maart 2012  X 

19. Richtlijn 2003/85/EG van de Raad tot vaststelling van communautaire 

maatregelen voor de bestrijding van mond- en klauwzeer, tot intrekking van 

Richtlijn 85/511/EEG en van de Beschikkingen 89/531/EEG en 91/665/EEG, 

en tot wijziging van Richtlijn 92/46/EEG*2 

maart 2012  X 

20. Richtlijn 2005/94/EG van de Raad betreffende communautaire maatregelen 

ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 

92/40/EEG*2 

maart 2012  X 

21. Richtlijn 92/66/EEG van de Raad tot vaststelling van communautaire 

maatregelen voor de bestrijding van de ziekte van Newcastle*2 

maart 2012  X 

22. Richtlijn 80/1095/EEG van de Raad houdende voorschriften welke ertoe 

strekken het grondgebied van de Gemeenschap vrij van klassieke 

varkenspest te maken en te houden*2 

maart 2012  X 

23. Beschikking 80/1096/EEG van de Raad betreffende een financiële actie van 

de Gemeenschap met het oog op de uitroeiing van klassieke varkenspest*2 

maart 2012  X 

24. Richtlijn 92/119/EEG van de Raad tot vaststelling van algemene 

communautaire maatregelen voor de bestrijding van bepaalde dierziekten en 

van specifieke maatregelen ten aanzien van de vesiculaire varkensziekte*2 

maart 2012  X 

25. Richtlijn 2001/89/EG van de Raad betreffende maatregelen van de 

Gemeenschap ter bestrijding van klassieke varkenspest*2 

maart 2012  X 

26. Besluit van de Raad 79/511/EEG betreffende een financiële bijdrage van de 

Gemeenschap voor de bestrijding van mond- en klauwzeer in het zuidoosten 

van Europa*2 

2011/2012  X 

27. Beschikking 89/455/EEG van de Raad tot instelling van een communautaire 

actie betreffende het opzetten van proefprojecten voor de bestrijding van 

maart 2012  X 



rabiës met het oog op de uitroeiing of de voorkoming daarvan*2 

28. Richtlijn 2009/470/EG van de Raad betreffende bepaalde uitgaven 

op veterinair gebied 

2012, tweede halfjaar  X 

29. Richtlijn 82/894/EEG van de Raad inzake de melding van dierziekten in de 

Gemeenschap*2 

maart 2012  X 

30. Richtlijn 89/662/EEG van de Raad inzake veterinaire controles in het 

intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de 

totstandbrenging van de interne markt*2 

maart 2012  X 

31. Richtlijn 90/425/EEG van de Raad inzake veterinaire en zoötechnische 

controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende 

dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de 

interne markt*2 

maart 2012  X 

32. Beschikking 92/438/EEG van de Raad betreffende de informatisering van de 

veterinaire procedures bij invoer (Shift-project), tot wijziging van de 

Richtlijnen 90/675/EEG, 91/496/EEG en 91/628/EEG alsmede Beschikking 

90/424/EEG, en tot intrekking van Beschikking 88/192/EEG*2 

maart 2012  X 

33. Richtlijn 96/93/EG van de Raad inzake de certificering van dieren en 

dierlijke produkten*2 

maart 2012  X 

34. Richtlijn 2008/71/EG van de Raad met betrekking tot de identificatie en de 

registratie van varkens*2 

maart 2012  X 

35. Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en 

inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking 

van Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad*1 

 

2011, eerste kwartaal  X 

36. Verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad tot vaststelling van een 

identificatie- en registratieregeling voor schapen en geiten*2 

maart 2012  X 

37. Richtlijn 2009/157/EG van de Raad betreffende raszuivere fokrunderen 2011, eerste kwartaal  X 

                                                 

1  Dit besluit valt onder de gedeelde bevoegdheid van DG SANCO/DG AGRI. 



38. Richtlijn 88/661/EEG van de Raad betreffende de zoötechnische normen die 

gelden voor fokvarkens 

2011, eerste kwartaal  X 

39. Richtlijn 89/361/EEG van de Raad betreffende raszuivere fokschapen en 

-geiten. 

2011, eerste kwartaal  X 

40. Richtlijn 90/427/EEG van de Raad tot vaststelling van zoötechnische en 

genealogische voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in 

paardachtigen 

2011, eerste kwartaal  X 

41. Richtlijn 90/428/EEG van de Raad inzake het handelsverkeer in voor 

wedstrijden bestemde paardachtigen en houdende vaststelling van de 

voorwaarden voor deelneming aan deze wedstrijden 

2011, eerste kwartaal  X 

42. Richtlijn 91/174/EEG van de Raad inzake zoötechnische en genealogische 

voorschriften voor de handel in rasdieren 

2011, eerste kwartaal  X 

43. Richtlijn 94/28/EG van de Raad tot vaststelling van de beginselen inzake de 

zoötechnische en genealogische voorschriften voor de invoer uit derde 

landen van dieren, alsmede van sperma, eicellen en embryo's en tot wijziging 

van Richtlijn 77/504/EEG betreffende raszuivere fokrunderen 

2011, eerste kwartaal  X 

44. Richtlijn 97/78/EG van de Raad tot vaststelling van de beginselen voor de 

organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen 

in de Gemeenschap worden binnengebracht*2 

maart 2012  X 

45. Richtlijn 91/496/EEG van de Raad tot vaststelling van de beginselen voor de 

organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de 

Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 

89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG*2 

maart 2012  X 

46. Richtlijn 98/58/EG van de Raad inzake de bescherming van voor 

landbouwdoeleinden gehouden dieren*1 

 

2013-2014  X 

47. Richtlijn 2008/119/EG van de Raad tot vaststelling van minimumnormen ter 

bescherming van kalveren (Gecodificeerde versie)*4 

2013-2014  X 

                                                 

1  Herziening van de EU-wetgeving inzake dierenwelzijn (nog geen precies tijdschema vastgesteld) – Houdt verband met de resolutie van het EP van 5 mei 2010 over de 

evaluatie en beoordeling van het actieplan inzake het welzijn van dieren 2006-2010 (2009/2202(INI)), waarin de Commissie werd verzocht alle desbetreffende besluiten te 

herstructureren in een algemeen horizontaal instrument. 



48. Richtlijn 2008/120/EG van de Raad tot vaststelling van minimumnormen ter 

bescherming van varkens (Gecodificeerde versie)*4 

2013-2014  X 

49. Richtlijn 1999/74/EG van de Raad tot vaststelling van minimumnormen ter 

bescherming van legkippen (Gecodificeerde versie)*4 

2013-2014  X 

50. Richtlijn 2007/43/EG van de Raad tot vaststelling van 

minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens*4 

2013-2014  X 

51. Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad inzake de bescherming van 

dieren bij het doden*4 

2013-2014  X 

52. Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de 

bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende 

activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en 

van Verordening (EG) nr. 1255/97*4 

2013-2014  X 

53. Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen 

tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor 

planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen*1 

 

2012, tweede halfjaar  X 

54. Richtlijn 2007/33/EG van de Raad betreffende de bestrijding van het 

aardappelcysteaaltje en houdende intrekking van Richtlijn 69/465/EEG*5 

2012, tweede halfjaar X  

55. Richtlijn 93/85/EEG van de Raad betreffende de bestrijding van 

aardappelringrot*5 

2012, tweede halfjaar X  

56. Richtlijn 98/57/EG van de Raad betreffende de bestrijding van Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.*5 

2012, tweede halfjaar X  

57. Richtlijn 66/401/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van 

zaaizaad van groenvoedergewassen 

2011, tweede halfjaar  X 

58. Richtlijn 69/464/EEG van de Raad betreffende de bestrijding van de 

wratziekte 

2013, tweede halfjaar X  

59. Richtlijn 66/402/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van 

zaaigranen 

2011, tweede halfjaar  X 

                                                 

1  Past in het kader van de aan de gang zijnde herziening van de EU-wetgeving op fytosanitair gebied.  



60. Richtlijn 68/193/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van 

vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken 

2011, tweede halfjaar  X 

61. Richtlijn 98/56/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van 

teeltmateriaal van siergewassen 

2011, tweede halfjaar  X 

 

62. Richtlijn 1999/105/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van 

bosbouwkundig teeltmateriaal 

2011, tweede halfjaar  X 

63. Richtlijn 2002/53/EG van de Raad betreffende de gemeenschappelijke 

rassenlijst van landbouwgewassen 

2011, tweede halfjaar  X 

64. Richtlijn 2002/54/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van 

bietenzaad 

2011, tweede halfjaar  X 

65. Richtlijn 2002/55/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van 

groentezaad 

2011, tweede halfjaar  X 

66. Richtlijn 2002/56/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van 

pootaardappelen 

2011, tweede halfjaar  X 

67. Richtlijn 2002/57/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van 

zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen 

2011, tweede halfjaar  X 

68. Richtlijn 2008/72/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van 

teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad 

2011, tweede halfjaar  X 

69. Richtlijn 2008/90/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van 

teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de 

fruitteelt worden gebruikt 

2011, tweede halfjaar  X 

70. Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad inzake het communautaire 

kwekersrecht*1 

 

2012-2013 zie opmerking (voetnoot op 

vorige bladzijde) 

71. Richtlijn 87/357/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de 

wetgevingen van de lidstaten betreffende artikelen die door een misleidend 

uiterlijk een gevaar vormen voor de gezondheid of de veiligheid van de 

consument 

2011, tweede halfjaar  X 

                                                 

1  Houdt verband met de aan de gang zijnde herziening van de EU-wetgeving op fytosanitair gebied – er is nog niet besloten of de herziening beperkt blijft tot een eenvoudige 

aanpassing. 



 

MARKT 72. Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk 20111 X  

 

TRADE 73. Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad betreffende een 

gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielprodukten 

uit derde landen 

eind 2010 / begin 2011 X  

74. Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad betreffende een 

gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielprodukten uit 

bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, 

protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere, 

communautaire regeling 

eind 2010 / begin 2011 X  

75. Verordening (EG) nr. 2248/2001 van de Raad betreffende bepaalde 

procedures voor de toepassing van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst 

tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de 

Republiek Kroatië, anderzijds, en de interimovereenkomst tussen de 

Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, 

zoals gewijzigd 

eind 2010 / begin 2011 X  

76. Verordening (EG) nr. 953/2003 van de Raad ter voorkoming van verlegging 

van het handelsverkeer in bepaalde belangrijke geneesmiddelen naar de 

Europese Unie 

eind 2010 / begin 2011 X  

 [Verordening (EG) nr. 868/2004 van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende bescherming tegen aan communautaire luchtvaartmaatschappijen 

schade toebrengende subsidiëring en oneerlijke tariefpraktijken bij de 

levering van luchtdiensten vanuit landen die geen lid zijn van de Europese 

Gemeenschap]2 

 

   

                                                 

1  Door het politiek complexe karakter van de kwestie kan geen preciezere datum worden opgegeven. 
2  Deze verordening stond verkeerdelijk in de oorspronkelijke lijst, aangezien zij al onder de medebeslissingsprocedure viel vóór het Verdrag van Lissabon en deel heeft 

uitgemaakt van de PRAC-aanpassing (procédure de réglementation avec contrôle, regelgevingsprocedure met toetsing). 



77. Verordening (EG) nr. 673/2005 van de Raad tot vaststelling van aanvullende 

douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de 

Verenigde Staten van Amerika 

eind 2010 / begin 2011 X  

78. Verordening (EG) nr. 1616/2006 van de Raad betreffende bepaalde 

procedures voor de toepassing van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst 

tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de 

Republiek Albanië, anderzijds, en de Interimovereenkomst tussen de 

Europese Gemeenschap en de Republiek Albanië 

eind 2010 / begin 2011 X  

79. Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad tot toepassing van de 

regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de 

groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), 

die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot 

instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst 

eind 2010 / begin 2011 X  

80. Verordening (EG) nr. 55/2008 van de Raad tot invoering van autonome 

handelspreferenties voor de Republiek Moldavië en tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 980/2005 en Besluit 2005/924/EG van de Commissie 

eind 2010 / begin 2011 X  

81. Verordening (EG) nr. 140/2008 van de Raad van 19 november 2007 

betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de Stabilisatie- en 

associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun 

lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds, en de 

Interimovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de 

Republiek Montenegro, anderzijds 

eind 2010 / begin 2011 X  

82. Verordening (EG) nr. 594/2008 van de Raad betreffende bepaalde 

procedures voor de toepassing van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst 

tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en 

Bosnië en Herzegovina, anderzijds, en de Interimovereenkomst betreffende 

de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, 

enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds 

eind 2010 / begin 2011 X  

83. Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad betreffende de toepassing van 

een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 

2009 tot en met 31 december 2011 

eind 2010 / begin 2011 X  



84. Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad tot vaststelling van 

uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden 

die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces 

van de Europese Unie 

eind 2010 / begin 2011 X  

 85. Verordening (EG) nr. 1342/2007 van de Raad betreffende het beheer van 

bepaalde beperkingen op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit 

de Russische Federatie  

begin 2011 X  

 86. Verordening (EG) nr. 1340/2008 van de Raad betreffende de handel in 

bepaalde ijzer- en staalproducten tussen de Europese Gemeenschap en de 

Republiek Kazachstan 

begin 2011 X  

 

MARE 87. Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad inzake het Europees 

Visserijfonds 

november 2011  X 

88. Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad houdende een 

gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en 

producten van de aquacultuur 

mei 2011  X 

89. Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad voor de instandhouding van de 

visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge 

exemplaren van mariene organismen 

november 2011 X  

90. Verordening (EG) nr. 2187/2005 van de Raad betreffende de instandhouding 

door middel van technische maatregelen van de visbestanden in de Oostzee, 

de Belten en de Sont 

november 2011 X  

91. Verordening (EG) nr. 1100/2007 van de Raad tot vaststelling van 

maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese aal 

november 2011 X  

92. Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad tot vaststelling van een 

communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het 

gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen 

november 2011 X  

93. Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad houdende de totstandbrenging 

van een communautair systeem om illegale, ongemelde en 

ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen 

november 2011 X  

94. Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad betreffende machtigingen voor november 2011 X  



visserijactiviteiten van communautaire vissersvaartuigen buiten de 

communautaire wateren en de toegang van vaartuigen van derde landen tot 

de communautaire wateren 

95. Verordening (EG) nr. 812/2004 van de Raad tot vaststelling van maatregelen 

betreffende de incidentele vangsten van walvisachtigen bij de visserij 

november 2011 X  

96. Verordening (EG) nr. 1966/2006 van de Raad betreffende de elektronische 

registratie en melding van visserijactiviteiten en een systeem voor 

teledetectie1 

zie opmerking 

97. Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad inzake beheersmaatregelen 

voor de duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee 

november 2011 X  

 

ENV 98. Richtlijn 87/217/EEG van de Raad inzake voorkoming en vermindering van 

verontreiniging van het milieu door asbest 

eerste helft van 2011 X  

99. Verordening (EG) nr. 2173/2005 van de Raad inzake de opzet van een 

FLEGT-vergunningensysteem voor de invoer van hout in de Europese 

Gemeenschap 

tweede helft van 2011  X 

 

ENER 100. Verordening (EG) nr. 733/2008 van de Raad betreffende de voorwaarden 

voor de invoer van landbouwproducten van oorsprong uit derde landen 

ingevolge het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl (Gecodificeerde 

versie) 

 

Verordening (EG) nr. 1048/2009 van de Raad tot wijziging van Verordening 

(EG) nr. 733/2008 betreffende de voorwaarden voor de invoer van 

geen datum gepland 

vóór 20132 

 

 X 

                                                 

1  Zal worden ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 1224/2009, geen specifieke aanpassing nodig. 
2. De juridische beoordeling van de vraag of deze verordeningen vallen onder artikel 290 of artikel 291 van het VWEU is aan de gang. 
3  De beoordeling van de vraag of aan de voorwaarden van artikel 290 van het VWEU is voldaan, is aan de gang. 



landbouwproducten van oorsprong uit derde landen ingevolge het ongeluk in 

de kerncentrale van Tsjernobyl1 

 

 

CLIMA 101. Beschikking 2002/358/EG van de Raad betreffende de goedkeuring, namens 

de Europese Gemeenschap, van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag 

van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de gezamenlijke 

nakoming van de in dat kader aangegane verplichtingen 

-3  X 

102. Ontwerpbesluit van de Commissie tot wijziging van Besluit 2006/944/EG 

van de Commissie (besluit betreffende de toegewezen hoeveelheden) 

eind 2010  X 

 

ENTR 103. Verordening (EG) nr. 1216/2009 van de Raad tot vaststelling van de 

handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten 

verkregen goederen (gecodificeerde versie van Verordening (EG) nr. 

3448/93) 

vierde kwartaal 2010  X 

 

AGRI 104. Verordening (EG) nr. 247/2006 van de Raad houdende specifieke 

maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden 

van de Unie 

23/09/2010  X 

105. Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor 

plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling (ELFPO) 

30/09/2010  X 

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 
3  Beschikking van de Raad waarbij namens de Gemeenschap het Kyotoprotocol wordt goedgekeurd, wordt niet aangepast of anderszins gewijzigd. Er moest slechts één 

uitvoeringsmaatregel voor worden vastgesteld: Besluit 2006/944/EG, dat in het volgende vak staat. 



106. Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad tot vaststelling van 

gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse 

steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor 

landbouwers, tot wijziging van Verordeningen [...] 

30/09/2010  X 

107. Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad tot vaststelling van de 

algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de 

aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op 

basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwprodukten 

eerste kwartaal 2011  X 

108. Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad betreffende de financiering 

van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

vierde kwartaal 2010 X  

109. Verordening (EG) nr. 378/2007 van de Raad houdende voorschriften voor 

een vrijwillige modulatie van de rechtstreekse betalingen waarin 

Verordening (EG) nr. 1782/2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke 

voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het 

kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van 

bepaalde steunregelingen voor landbouwers voorziet, en houdende wijziging 

van Verordening (EG) nr. 1290/2005 

vierde kwartaal 2010 X  

110. Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie 

en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van 

Verordening (EEG) nr. 2092/91 

vierde kwartaal 2010 X  

111. Verordening (EG) nr. 165/94 van de Raad inzake de medefinanciering door 

de Gemeenschap van door middel van teledetectie uitgevoerde controles en 

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3508/92 tot instelling van 

een geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire 

steunregelingen 

Zal worden 

ingetrokken met de 

aanpassing van 

Verordening 

1290/2005 

X  

112. Verordening (EG) nr. 509/2006 van de Raad inzake gegarandeerde 

traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen 

vierde kwartaal 2010  X 

113. Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van 

geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van 

landbouwproducten en levensmiddelen 

vierde kwartaal 2010  X 



114. Verordening (EG) nr. 1405/2006 van de Raad houdende vaststelling van 

specifieke maatregelen voor de landbouw ten behoeve van de kleinere 

eilanden in de Egeïsche Zee en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 

1782/2003 

vierde kwartaal 2010 

 

 X 

115. Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad houdende een 

gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke 

bepalingen voor een aantal landbouwproducten ("integrale GMO"-

verordening) 

vierde kwartaal 2010  X 

116. Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de 

bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en 

tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad. 

vierde kwartaal 2011 

(ex-PRAC) (procédure 

de réglementation avec 

contrôle, 

regelgevingsprocedure 

met toetsing) 

X  

117. Verordening (EG) nr. 485/2008 van de Raad inzake de door de lidstaten uit 

te voeren controles op de verrichtingen in het kader van de 

financieringsregeling van het Europees Landbouwgarantiefonds 

(Gecodificeerde versie) 

vierde kwartaal 2010 X  

118. Verordening (EEG) nr. 922/72 van de Raad tot vaststelling van de algemene 

voorschriften voor het verlenen van steun voor zijderupsen voor het 

teeltseizoen 1972/1973 

Zal worden 

ingetrokken met de 

nieuwe integrale-

GMO-verordening 

X  

119. Verordening (EEG) nr. 352/78 van de Raad inzake de toewijzing van in het 

kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid gestelde en verbeurde 

waarborgen, borgsommen en garanties 

medio 2011 – GLB na 

2013 

 X 

120. Verordening (EG) nr. 814/2000 van de Raad betreffende voorlichtingsacties 

op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

medio 2011 X  

121. Verordening (EG) nr. 320/2006 van de Raad tot instelling van een tijdelijke 

regeling voor de herstructurering van de suikerindustrie in de Europese 

Gemeenschap en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 

betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

medio 2011 – GLB na 

2013 

 X 



122. Verordening (EG) nr. 1667/2006 van de Raad betreffende glucose en lactose 

(Gecodificeerde versie) 

medio 2011 X  

123. Verordening (EG) nr. 3/2008 van de Raad van 17 december 2007 inzake 

voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de 

binnenmarkt en in derde landen 

medio 2011  X 

124. Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad houdende wijziging van 

Verordening (EG) nr. 1782/2003 houdende vaststelling van nationale 

herstructureringsprogramma's voor de katoensector 

medio 2011 – GLB na 

2013 

 X 

125. Verordening (EG) nr. 614/2009 van de Raad betreffende een 

gemeenschappelijke regeling van het handelsverkeer voor ovoalbumine en 

lactoalbumine (Gecodificeerde versie) 

medio 2011 X  

126. Richtlijn 2001/112/EG van de Raad inzake voor menselijke voeding 

bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten 

september 2010  X 

127. Verordening (EG) nr. 78/2008 van de Raad inzake de in de periode 

2008-2013 door de Commissie te ondernemen activiteiten door middel van 

teledetectietoepassingen die in het kader van het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid zijn ingesteld 

Zal worden 

ingetrokken met de 

aanpassing van 

Verordening 

1290/2005 

X  

128. Verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad tot oprichting van een 

boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de 

bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese 

Gemeenschap 

vierde kwartaal 2011 X  

129. Verordening (EEG) nr. 706/73 van de Raad betreffende de communautaire 

regeling voor de Kanaal-eilanden en het eiland Man inzake het 

handelsverkeer in landbouwprodukten 

vierde kwartaal 2011 X  

130. Verordening (EG) nr. 2799/98 van de Raad tot vaststelling van het 

agromonetaire stelsel voor de euro 

vierde kwartaal 2011 – 

GLB na 2013 

 X 

131. Richtlĳn 1999/4/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake 

extracten van koffie en extracten van cichorei 

vierde kwartaal 2011 

(ex-PRAC) (procédure 

de réglementation avec 

contrôle, 

regelgevingsprocedure 

X  



met toetsing) 

132. Richtlĳn 2000/36/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake cacao- 

en chocoladeproducten voor menselĳke consumptie 

vierde kwartaal 2011 

(ex-PRAC) (procédure 

de réglementation avec 

contrôle, 

regelgevingsprocedure 

met toetsing) 

X  

133. Richtlijn 2001/110/EG van de Raad inzake honing vierde kwartaal 2011 X  

134. Richtlijn 2001/113/EG van de Raad inzake voor menselijke voeding 

bestemde vruchtenjam of -confituur, -gelei en -marmelade, alsmede 

kastanjepasta 

vierde kwartaal 2011 X  

135. Richtlijn 2001/114/EG van de Raad inzake bepaalde voor menselijke 

voeding bestemde, geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde 

melk 

vierde kwartaal 2011 X  

136. Richtlijn 2001/111/EG van de Raad inzake bepaalde voor menselĳke 

voeding bestemde suikers 

vierde kwartaal 2011 X  

137. Verordening (EEG) nr. 451/89 van de Raad betreffende de op bepaalde 

landbouwprodukten van oorsprong uit sommige mediterrane derde landen 

toe te passen procedure 

vierde kwartaal 2011 X  

138. Verordening (EEG) nr. 3491/90 van de Raad betreffende de invoer van rijst 

van oorsprong uit Bangladesh 

vierde kwartaal 2011 X  

139. Verordening (EEG) nr. 478/92 van de Raad houdende opening van een 

jaarlijks communautair tariefcontingent voor honde- en kattevoer, opgemaakt 

voor de verkoop in het klein, van GN-code 2309 10 11 en een jaarlijks 

communautair tariefcontingent voor visvoeder van GN-code ex 2309 90 41, 

van oorsprong uit de Faeröer 

vierde kwartaal 2011 – 

kan achterhaald zijn, 

nog te bevestigen  

X  

140. Verordening (EEG) nr. 3125/92 van de Raad betreffende de regeling die van 

toepassing is bij invoer in de Gemeenschap van produkten uit de sector 

schape- en geitevlees van oorsprong uit Bosnië-Herzegovina, Kroatië, 

Slovenië, Montenegro en Servië en de voormalige Joegoslavische Republiek 

Macedonië 

vierde kwartaal 2011 – 

kan achterhaald zijn, 

nog te bevestigen  

X  



141. Verordening (EEG) nr. 1108/93 van de Raad betreffende een aantal 

bepalingen voor de toepassing van de bilaterale landbouwovereenkomsten 

tussen de Gemeenschap enerzijds en Oostenrijk, Finland, IJsland, 

Noorwegen en Zweden anderzijds 

vierde kwartaal 2011 X  

142. Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling 

van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor 

kwaliteitsrundvlees, varkensvlees, slachtpluimvee, tarwe en mengkoren, en 

zemelen, slijpsel en andere resten 

vierde kwartaal 2011 X  

143. Verordening (EG) nr. 2184/96 van de Raad betreffende de invoer van rijst 

van oorsprong en herkomst uit Egypte 

vierde kwartaal 2011 – 

kan achterhaald zijn, 

nog te bevestigen  

X  

144. Verordening (EG) nr. 2398/96 van de Raad houdende opening van een 

tariefcontingent voor kalkoenvlees van oorsprong en herkomst uit Israël, dat 

is vastgesteld in de Associatieovereenkomst en de Interimovereenkomst 

tussen de Europese Gemeenschap en de Staat Israël 

vierde kwartaal 2011 – 

kan achterhaald zijn, 

nog te bevestigen  

X  

145. Verordening (EG) nr. 2005/97 van de Raad tot vaststelling van 

uitvoeringsbepalingen van de speciale regeling voor de invoer van olijfolie 

van oorsprong uit Algerije 

vierde kwartaal 2011 X  

146. Verordening (EG) nr. 2007/97 van de Raad tot vaststelling van 

uitvoeringsbepalingen van de speciale regeling voor de invoer van olijfolie 

van oorsprong uit Libanon 

vierde kwartaal 2011 X  

147. Verordening (EG) nr. 779/98 van de Raad betreffende de invoer in de 

Gemeenschap van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije, tot 

intrekking van Verordening (EEG) nr. 4115/86 en tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 3010/95 

vierde kwartaal 2011 X  

148. Verordening (EG) nr. 1506/98 van de Raad tot vaststelling van een concessie 

in de vorm van een communautair tariefcontingent voor hazelnoten ten 

gunste van Turkije (1998) en tot schorsing van bepaalde concessies 

vierde kwartaal 2011 – 

kan achterhaald zijn, 

nog te bevestigen  

X  

149. Verordening (EG) nr. 1722/1999 van de Raad betreffende de invoer van 

zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van andere 

bewerkingen van bepaalde granen, van oorsprong uit Algerije, Marokko en 

Egypte, alsmede betreffende de invoer van durumtarwe, van oorsprong uit 

vierde kwartaal 2011 – 

kan achterhaald zijn, 

nog te bevestigen  

X  



Marokko 

150. Verordening (EG) nr. 1149/2002 van de Raad houdende opening van een 

autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit 

vierde kwartaal 2011 X  

151. Verordening (EG) nr. 1532/2006 van de Raad inzake de wijziging van de 

omschrijving in het kader van bepaalde invoercontingenten voor rundvlees 

van hoge kwaliteit 

vierde kwartaal 2011 X  

152. Verordening (EG) nr. 617/2009 van de Raad houdende opening van een 

autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit 

vierde kwartaal 2011  X 

 

HOME 153. Richtlijn 2003/110/EG van de Raad betreffende de ondersteuning bij 

doorgeleiding in het kader van maatregelen tot verwijdering door de lucht 

2012, tweede helft  X 

 


