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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. 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 verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 999/2001 houdende vaststelling van voorschriften 
inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme 
encefalopathieën
(COM(2004)0775 – C6-0223/2004 – 2004/0270(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2004)0775)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 152, lid 4, letter b)  van het EG-Verdrag, op grond 
waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0223/2004),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A6-0000/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan artikel 1, lid 14 en wijzigt artikel 2 van het 
Commissievoorstel;

2. zet de behandeling van de resterende tekst van het Commissievoorstel voort en zal deze zo 
spoedig mogelijk in eerste lezing aannemen;

3. splitst het voorstel dienovereenkomstig op;

4. verzoekt de Commissie en de Raad de wijzigingen op de overgangmaatregelen van 
verordening (EG) nr. 999/2001 en de substantiële wijzigingen van de verordening in twee 
aparte verordeningen te behandelen;

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

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

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
TITEL

Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 
999/2001 houdende vaststelling van 
voorschriften inzake preventie, bestrijding 
en uitroeiing van bepaalde overdraagbare 
spongiforme encefalopathieën

Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 
999/2001 houdende vaststelling van 
voorschriften inzake preventie, bestrijding 
en uitroeiing van bepaalde overdraagbare 
spongiforme encefalopathieën wat betreft 
de verlenging van de geldigheidsduur van  
overgangsmaatregelen

Motivering

Aanpassing van de titel voor de opsplitsing van het Commissievoorstel.
Dit verslag betreft uitsluitend het onderwerp van de overgangsmaatregelen.

Amendement 2
OVERWEGING 2

(2) Bij Verordening (EG) nr. 1128/2003 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 16 juni 2003 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 999/2001 wat betreft 
de verlenging van de geldigheidsduur van 
overgangsmaatregelen is de 
geldigheidsduur van overgangsmaatregelen 
vastgesteld krachtens Verordening (EG)
nr. 999/2001 verlengd tot uiterlijk 1 juli 
2005. Vóór die datum moeten enkele 
wijzigingen in de permanente bepalingen 
van die verordening worden aangebracht.

(2) Bij Verordening (EG) nr. 1128/2003 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 16 juni 2003 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 999/2001 wat betreft 
de verlenging van de geldigheidsduur van 
overgangsmaatregelen is de 
geldigheidsduur van overgangsmaatregelen 
vastgesteld krachtens Verordening (EG) 
nr. 999/2001 verlengd tot uiterlijk 1 juli 
2005. 

Motivering

Aanpassing van de titel voor de opsplitsing van het Commissievoorstel.
Dit verslag betreft uitsluitend het onderwerp van de overgangsmaatregelen.
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Amendement 3
OVERWEGING 17

(17) Gezien de ontwikkelingen bij het 
Internationaal Bureau voor besmettelijke 
veeziekten zal de definitieve indeling van 
landen naar BSE-risico naar verwachting 
niet op 1 juli 2005 afgerond zijn. Daarom 
moet de geldigheidsduur van de 
overgangsmaatregelen in Verordening 
(EG) nr. 999/2001 nogmaals worden 
verlengd.

(17) Teneinde de rechtszekerheid te 
garanderen wanneer de geldigheidsduur 
van de overgangsmaatregelen van 
Verordening(EG) nr. 999/2001 verlopen 
is, en hangende de herziening van 
definitieve maatregelen alsmede de 
invoering van een algemene strategie 
inzake TSE's, moeten de 
overgangsmaatregelen nogmaals tot 1 juli 
2007 worden verlengd.

Amendement 4
OVERWEGING 17 BIS (nieuw)

(17 bis) In het belang van de 
rechtszekerheid en teneinde de legitieme 
verwachtingen van de economische 
subjecten te beschermen hangende de 
substantiële herziening van Verordening 
(EG) nr. 999/2001, treedt deze 
verordening in werking op 1 juli 2005.

Amendement 5
ARTIKEL 2, ALINEA 1

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

Deze verordening treedt in werking op 
1 juli 2005.
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TOELICHTING

Dit verslag heeft uitsluitend betrekking op artikel 1, lid 14 en artikel 2 van het 
Commissievoorstel.

De nationale overgangsmaatregelen als vastgesteld in artikel 23 van Verordening (EG) 
nr. 999/20011 (TSE-verordening) moeten worden verlengd totdat er een volledig pakket 
maatregelen voorhanden is om BSE aan te pakken.

Om een dergelijk pakket maatregelen op te zetten is het van belang op de hoogte te zijn van 
de ontwikkelingen in de IOE2 en van de voortgang met de indeling van landen waarmee de 
Commissie zich momenteel bezighoudt. 

Daarom moet het onderhavige voorstel worden opgesplitst teneinde enerzijds de 
overgangsmaatregelen te verlengen en anderzijds genoeg tijd te hebben om de noodzakelijke 
herziening van de TSE-verordening te behandelen. Zo kan het hoge niveau van bescherming 
van de bevolking in stand worden gehouden en tegelijkertijd kan de discussie in de OIE en de 
Commissie de komende maanden worden gevolgd en in aanmerking worden genomen.  

  
1 Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van 
voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme 
encefalopathieën.
2 Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten (World organisation for Animal Health).
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