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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 verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 999/2001 wat de aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden betreft
(COM(2008)0053 – C6-0054/2008 – 2008/0030(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0053),

– gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 154, lid 4(b) van het EG-Verdrag, op grond 
waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0054/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. 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;

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 999/2001
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1a) Article 9, paragraph 3 shall be 
amended as follows:
"3. De leden 1 en 2 zijn wat de criteria 
van bijlage V, punt 5, betreft niet van 
toepassing op herkauwers die negatief 
gereageerd hebben op een door de 
Commissie erkende alternatieve test.
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Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 24, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing."

Or. en

Motivering

Deze maatregel moet volgens de regelgevingsprocedure met toetsing gestalte krijgen, evenals 
de snelle tests overeenkomstig artikel 5, lid 3, en de alternatieve tests overeenkomstig artikel 
8, lid 2.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 999/2001
Artikel 13 – lid 1 – derde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Artikel 13, lid 1, alinea 3, wordt als 
volgt gewijzigd: 
In afwijking van dit lid kan een lidstaat 
andere maatregelen nemen die een 
gelijkwaardig beschermingsniveau 
bieden, mits deze volgens de procedure 
van artikel 24, lid 2, goedgekeurd zijn 
aan de hand van criteria die vastgesteld 
zijn overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 24, lid 3.

Or. en

Motivering

De beoordeling van de gelijkwaardigheid van het beschermingsniveau moet geschieden aan 
de hand van criteria die volgens de regelgevingsprocedure met toetsing vastgesteld zijn.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 – punt a
Verordening (EG) nr. 999/2001
Artikel 23 bis – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) goedkeuring van de snelle tests bedoeld 
in artikel 5, lid 3, derde alinea, artikel 6, 
lid 1, en artikel 8, lid 2;

(a) goedkeuring van de snelle tests bedoeld 
in artikel 5, lid 3, derde alinea, artikel 6, 
lid 1, artikel 8, lid 2 en artikel 9, lid 3;

Or. en

Motivering

Ook artikel 9, lid 3, verwijst naar deze tests.
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TOELICHTING

Overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE) vormen een ernstige bedreiging van de 
volksgezondheid; deze dodelijke besmettelijke ziekte verspreidt zich via een eiwit dat in 
besmet vlees wordt aangetroffen. De ziekte heeft aftakeling van de hersenen tot gevolg. De 
epidemie is teruggedrongen dankzij strenge Europese wetgeving. In dit verslag zet de 
rapporteur het uitstekende werk van de vorige rapporteur voort door nieuwe elementen toe te 
voegen waarvoor de regelgevingsprocedure met toetsing moet worden toegepast. 
Het voorstel van de Commissie gaat in de goede richting maar moet wel worden aangepast. 
We moeten uiterst omzichtig te werk gaan om te voorkomen dat de regelgevingsprocedure 
met toetsing de aanpak van TSE vertraagt. Voorts moet voorkomen worden dat er mazen in 
de wet worden gecreëerd als er uitzonderingen aan lidstaten worden toegestaan. De rol van 
het Europees Parlement is hierbij van groot belang omdat de werkzaamheden en documenten 
van het Parlement openbaar zijn. Na de alombekende schandalen rond gevallen van TSE heeft 
de Europese publieke opinie recht op deze transparantie.
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