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I. INLEIDING 

In het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese 

Unie en de Europese Commissie van 13 april 2016 over beter wetgeven1 (hierna "het IIA") 

"[erkennen] de drie instellingen [...] de noodzaak om alle bestaande wetgeving aan te passen 

aan het bij het Verdrag van Lissabon ingevoerde rechtskader, en met name de noodzaak om 

hoge prioriteit te verlenen aan de snelle aanpassing van alle basishandelingen die nog 

verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing."2 

In een aantal van kracht zijnde wetgevingshandelingen wordt nog steeds de regelgevings-

procedure met toetsing (hierna 'RPT') vermeld, en deze blijft (overeenkomstig artikel 12 van 

Verordening (EU) nr. 182/2011) in die handelingen van toepassing totdat deze handelingen 

formeel worden gewijzigd en aangepast aan het Verdrag van Lissabon. In dit verband diende 

de Commissie twee voorstellen in die betrekking hebben op de aanpassing aan het Verdrag 

van Lissabon van alle overblijvende handelingen waarin de RPT nog steeds wordt vermeld. 

COM(2016) 799 final3 voorziet in de aanpassing van 168 handelingen met betrekking tot 

13 verschillende beleidsdomeinen, en COM(2016) 798 final4 voorziet in de aanpassing van 

3 handelingen op het gebied van justitie. Handelingen waarin de RPT wordt vermeld en die 

momenteel het voorwerp van een afzonderlijke herziening vormen of waarvan een herziening 

is gepland, zijn niet in de voorstellen opgenomen5. 

Teneinde de coördinatie en de samenhang van de aanpak op een passend niveau te handhaven, 

besloot het Maltese voorzitterschap een beroep te doen op de Groep vrienden van het 

voorzitterschap om de voorstellen te bespreken en de door de Commissie voorgestelde 

aanpassing voor elke betrokken handeling te beoordelen. De Groep vrienden van het 

voorzitterschap ("aanpassing RPT") werd door het Coreper geactiveerd op 1 februari 20176. 

                                                 
1 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 
2 Ibid., punt 27. 
3 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal 

rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Document 5623/17 + ADD 1 REV 1. 

4 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal 
rechtshandelingen op het gebied van justitie die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Document 5705/17 + ADD 1. 

5 In punt 3 van de toelichting in COM(2016) 799 final heeft de Commissie een lijst van deze handelingen 
opgenomen. 

6 Zie doc. 5707/17. 
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De Groep vrienden van het voorzitterschap (aanpassing RPT) (hierna "FoP") startte de 
formele besprekingen over COM(2016) 799 (hierna "voorstel aanpassing RPT") onder het 
Maltese voorzitterschap, tijdens hetwelk vijf FoP-vergaderingen werden gehouden en het 
voortgangsverslag7 van het voorzitterschap in juni 2017 bij de Raad Algemene Zaken werd 
ingediend. 

Onder het Estse voorzitterschap werden aan de besprekingen over het voorstel aanpassing 
RPT vijf FoP-vergaderingen gewijd, namelijk op 17 juli, 21 september, 5 oktober, 
7 november en 1 december 2017. Het Estse voorzitterschap spitste zijn werkzaamheden toe 
op de resterende delen van het voorstel aanpassing RPT die niet tijdens het Maltese 
voorzitterschap waren besproken, wat neerkomt op 90 handelingen in de onderstaande drie 
secties: 

Sectie VII: EUROSTAT 

Sectie XI: MOBILITEIT EN VERVOER 

Sectie XII: GEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID 

Gezien de omvang van het voorstel aanpassing RPT bleef het Estse voorzitterschap de door 
het Maltese voorzitterschap ingevoerde praktijk volgen, namelijk dat het voorzitterschap 
vóór elke FoP-vergadering aan de delegaties vraagt hun standpunten mede te delen op basis 
van een door het voorzitterschap met medewerking van de Juridische Dienst van de Raad 
(JDR) verstrekte juridische beoordeling, waarin voor elke bevoegdheidsverlening in het 
Commissievoorstel met betrekking tot de secties in kwestie is beoordeeld of zij uit juridisch 
oogpunt aanvaardbaar is. De delegaties dienden hun opmerkingen schriftelijk in. 

De vergaderingen waren toegespitst op de bepalingen waarover een debat nodig werd geacht. 
De bepalingen waarvan de initiële beoordeling door het voorzitterschap in de schriftelijke 
opmerkingen op brede instemming kon rekenen, kwamen tijdens de vergaderingen niet ter 
sprake8. Na elke vergadering zond het voorzitterschap de delegaties redactionele voorstellen 
voor wijzigingen die nodig waren naar aanleiding van de voorlopige conclusies die tijdens de 
vergaderingen op basis van de standpunten (zowel de schriftelijk ingediende standpunten als 
de standpunten tijdens de FoP-vergaderingen) waren getrokken. 

                                                 
7 ST 10170/17. 
8 Aan het einde van elke sectie konden de lidstaten evenwel specifieke bepalingen ter sprake brengen waarvan 

bespreking niet was voorgesteld. 
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II. STAND VAN ZAKEN INZAKE DE BIJLAGE 

SECTIE VII - EUROSTAT 

Horizontale opmerking: Wat de duur van de bevoegdheidsdelegatie betreft, heeft het 

voorzitterschap, voor alle gevallen in deze sectie waarvoor het voorlopig concludeerde dat er 

een akkoord betreffende gedelegeerde handelingen was, tevens voorlopig geconcludeerd dat 

de delegatie van bevoegdheden beperkt moet worden tot vijf jaar, met de mogelijkheid van 

stilzwijgende verlenging (optie 2 van het standaardartikel over de uitoefening van de 

bevoegdheidsdelegatie in het aanhangsel bij het gezamenlijk akkoord van de IIA). Het 

voorzitterschap komt later terug met redactievoorstellen waarin die uitkomsten zijn verwerkt. 

1. Handeling 55, Verordening (EEG) nr. 3924/91 van de Raad van 19 december 1991 

betreffende de totstandbrenging van een communautaire enquête naar de industriële 

productie: Het voorzitterschap besloot voorlopig handeling 55 buiten de RPT-

aanpassingsprocedure te laten, gelet op Commissievoorstel COM(2017) 114 final, dat 

een voorstel is tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3924/91 van de Raad. 

2. Handeling 56, Verordening (EEG) nr. 696/93 van de Raad van 15 maart 1993 inzake 

de statistische eenheden voor waarneming en analyse van het productiestelsel in de 

Gemeenschap: het voorzitterschap besloot voorlopig om op een later tijdstip redactionele 

voorstellen te doen om de bevoegdheidsverlening uit het Commissievoorstel te schrappen. 

3. Handeling 57, Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad van 19 mei 1998 inzake 

kortetermijnstatistieken: Het voorzitterschap besloot voorlopig handeling 57 buiten de 

RPT-aanpassingsprocedure te laten, gelet op Commissievoorstel COM(2017) 114 final, dat 

een voorstel is tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1165/98 van de Raad. 

4. Handeling 58, Verordening (EG) nr. 530/1999 van de Raad van 9 maart 1999 betreffende 

structuurstatistieken van lonen en loonkosten: het voorzitterschap besloot voorlopig dat er 

voor één bevoegdheidsverlening werd ingestemd met het Commissievoorstel voor het 

vaststellen van uitvoeringshandelingen, en om voor twee bevoegdheidsverleningen op een 

later tijdstip redactionele voorstellen te doen tot wijziging van het Commissievoorstel om te 

voorzien in uitvoeringshandelingen. 
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5. Handeling 59, Verordening (EG) nr. 2150/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 
25 november 2002 betreffende afvalstoffenstatistieken: het voorzitterschap concludeerde 
voorlopig dat er voor twee bevoegdheidsverleningen werd ingestemd met het Commissie-
voorstel inzake het vaststellen van gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen. 
Voor de andere bevoegdheidsverleningen besloot het voorzitterschap voorlopig op een later 
tijdstip redactionele voorstellen te doen tot wijziging van het Commissievoorstel om een 
bevoegdheidsverlening te schrappen, om in het geval van één bevoegdheidsverlening in 
uitvoeringshandelingen te voorzien, en om in het geval van één bevoegdheidsverlening voor 
gedelegeerde handelingen een specifieke formulering in te voeren ter voorkoming van 
aanzienlijke extra lasten of kosten (hierna "vrijwaringsclausule"). 

6. Handeling 60, Verordening (EG) nr. 437/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 
27 februari 2003 betreffende de statistische registratie van het passagiers-, vracht- en 
postvervoer door de lucht: het voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd 
met het Commissievoorstel inzake de bevoegdheidsverlening voor het vaststellen van 
uitvoeringshandelingen. Voor een aantal andere bevoegdheidsverleningen besloot het 
voorzitterschap voorlopig op een later tijdstip redactionele voorstellen te doen tot wijziging 
van het Commissievoorstel, teneinde in het geval van één bevoegdheidsverlening te voorzien 
in uitvoeringshandelingen, en in een vrijwaringsclausule in het geval van één bevoegdheids-
verlening voor gedelegeerde handelingen. 

7. Handeling 61, Verordening (EG) nr. 450/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 
27 februari 2003 betreffende de loonkostenindex: het voorzitterschap concludeerde voorlopig 
dat werd ingestemd met het Commissievoorstel inzake een aantal bevoegdheidsverleningen 
voor het vaststellen van gedelegeerde en uitvoeringshandelingen. Voor een aantal andere 
bevoegdheidsverleningen besloot het voorzitterschap voorlopig op een later tijdstip 
redactionele voorstellen te doen tot wijziging van het Commissievoorstel om te voorzien in 
uitvoeringshandelingen en om in het geval van één bevoegdheidsverlening voor gedelegeerde 
handelingen een vrijwaringsclausule in te voeren. 

8. Handeling 62, Verordening (EG) nr. 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 
21 april 2004 betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij: het 
voorzitterschap besloot voorlopig handeling 62 buiten de RPT-aanpassingsprocedure te laten, 
gelet op Commissievoorstel COM(2017) 114 final, dat een voorstel is tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 808/2004. 
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9. Handeling 63, Verordening (EG) nr. 1161/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 

6 juli 2005 betreffende de opstelling van niet-financiële kwartaalrekeningen per institutionele 

sector: het voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het Commissie-

voorstel inzake twee bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van gedelegeerde 

handelingen. Voor twee andere bevoegdheidsverleningen besloot het voorzitterschap 

voorlopig op een later tijdstip redactionele voorstellen te doen tot wijziging van het 

Commissievoorstel om in uitvoeringshandelingen te voorzien en om één bevoegdheids-

verlening te schrappen. 

10. Handeling 64, Verordening (EG) nr. 1552/2005 van het Europees Parlement en de Raad 

van 7 september 2005 betreffende de statistiek van bij- en nascholing in ondernemingen: het 

voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel 

inzake één bevoegdheidsverlening voor het vaststellen van uitvoeringshandelingen en één 

bevoegdheidsverlening voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen; bij laatstgenoemde 

werd een vrijwaringsclausule voorzien. Voor de andere bevoegdheidsverleningen besloot het 

voorzitterschap voorlopig op een later tijdstip redactionele voorstellen te doen tot wijziging 

van het Commissievoorstel om in een aantal uitvoeringshandelingen te voorzien, en om twee 

bevoegdheidsverleningen - waarvan er één achterhaald is - te schrappen. 

11. Handeling 65, Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 

20 december 2006 tot vaststelling van de statistische classificatie van economische 

activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 en enkele 

EG-verordeningen op specifieke statistische gebieden: het voorzitterschap concludeerde 

voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel inzake de bevoegdheidsverlening 

voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen. 

12. Handeling 66, Verordening (EG) nr. 458/2007 van het Europees Parlement en de Raad 

van 25 april 2007 betreffende het Europees systeem van geïntegreerde statistieken voor de 

sociale bescherming (Essobs): het voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd 

met het Commissievoorstel inzake de bevoegdheidsverlening voor het vaststellen van 

gedelegeerde handelingen. Voor twee andere bevoegdheidsverleningen besloot het voorzitter-

schap voorlopig op een later tijdstip redactionele voorstellen te doen tot wijziging van het 

Commissievoorstel om in uitvoeringshandelingen te voorzien. 
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13. Handeling 67, Verordening (EG) nr. 716/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 

20 juni 2007 betreffende de communautaire statistiek van de structuur en de activiteit van 

buitenlandse filialen: het voorzitterschap besloot voorlopig handeling 67 buiten de RPT-

aanpassingsprocedure te laten, gelet op Commissievoorstel COM(2017) 114 final, dat een 

voorstel is tot intrekking van Verordening (EG) nr. 716/2007. 

14. Handeling 68, Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad 

van 11 juli 2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale 

bescherming en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 311/76 van de Raad betreffende 

de opstelling van statistieken over buitenlandse werknemers: het voorzitterschap besloot 

voorlopig op een later tijdstip redactionele voorstellen te doen tot wijziging van het 

Commissievoorstel om in uitvoeringshandelingen te voorzien, en om één bevoegdheids-

verlening te schrappen. 

15. Handeling 69, Verordening (EG) nr. 1445/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 

11 december 2007 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor de levering van 

basisgegevens over koopkrachtpariteiten en voor de berekening en verspreiding van deze 

pariteiten: het voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het 

Commissievoorstel inzake de bevoegdheidsverlening voor het vaststellen van uitvoerings-

handelingen. Voor twee andere bevoegdheidsverleningen besloot het voorzitterschap 

voorlopig op een later tijdstip redactionele voorstellen te doen tot wijziging van het 

Commissievoorstel om in één geval in uitvoeringshandelingen te voorzien, en in het andere 

geval de inhoud van de bevoegdheidsverlening op te splitsen in, enerzijds, elementen die bij 

gedelegeerde handelingen moeten worden vastgesteld uit hoofde van een vrijwaringsclausule 

en, anderzijds, elementen waarvoor de bevoegdheidsverlening wordt geschrapt. 

16. Handeling 70,Verordening (EG) nr. 177/2008 van het Europees Parlement en de Raad 

van 20 februari 2008 tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor ondernemings-

registers voor statistische doeleinden en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2186/93 

van de Raad: het voorzitterschap besloot voorlopig handeling 70 buiten de RPT-

aanpassingsprocedure te laten, gelet op Commissievoorstel COM(2017) 114 final, dat 

een voorstel is tot intrekking van Verordening (EG) nr. 177/2008. 
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17. Handeling 71, Verordening (EG) nr. 295/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 

11 maart 2008 betreffende structurele bedrijfsstatistieken: het voorzitterschap besloot voor-

lopig handeling 71 buiten de RPT-aanpassingsprocedure te laten, gelet op Commissievoorstel 

COM(2017) 114 final, dat een voorstel is tot intrekking van Verordening (EG) nr. 295/2008. 

18. Handeling 72, Verordening (EG) nr. 451/2008 van het Europees Parlement en de Raad 

van 23 april 2008 tot vaststelling van een nieuwe statistische classificatie van producten 

gekoppeld aan activiteiten (CPA) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3696/93 van 

de Raad: het voorzitterschap concludeerde voorlopig dat er voor de bevoegdheidsverleningen 

inzake het vaststellen van gedelegeerde handelingen werd ingestemd met het Commissie-

voorstel, en besloot op een later tijdstip redactionele voorstellen te doen tot wijziging van het 

Commissievoorstel om voor die bevoegdheidsverlening een vrijwaringsclausule in te voeren. 

19. Handeling 73, Verordening (EG) nr. 452/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 

23 april 2008 betreffende de productie en ontwikkeling van statistieken over onderwijs en een 

leven lang leren: het voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het 

Commissievoorstel inzake de bevoegdheidsverlening voor het vaststellen van uitvoerings-

handelingen. Voor de andere bevoegdheidsverlening besloot het voorzitterschap voorlopig op 

een later tijdstip redactionele voorstellen te doen tot wijziging van het Commissievoorstel om 

in uitvoeringshandelingen te voorzien. 

20. Handeling 74, Verordening (EG) nr. 453/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 

23 april 2008 inzake kwartaalstatistieken van vacatures in de Gemeenschap: het voorzitter-

schap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel inzake de 

bevoegdheidsverlening voor het vaststellen van uitvoeringshandelingen. Voor de andere 

bevoegdheidsverleningen besloot het voorzitterschap voorlopig op een later tijdstip 

redactionele voorstellen te doen tot wijziging van het Commissievoorstel om in een aantal 

uitvoeringshandelingen te voorzien en om één bevoegdheidsverlening te schrappen. 

21. Handeling 75, Verordening (EG) nr. 763/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 

9 juli 2008 betreffende volks- en woningtellingen: het voorzitterschap besloot voorlopig op 

een later tijdstip redactionele voorstellen te doen tot wijziging van het Commissievoorstel om 

in uitvoeringshandelingen te voorzien. 
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22. Handeling 76, Verordening (EG) nr. 1099/2008 van het Europees Parlement en de Raad 
van 22 oktober 2008 betreffende energiestatistieken: het voorzitterschap concludeerde 
voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel inzake vier van de bevoegdheids-
verleningen voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen. Voor twee bevoegdheids-
verleningen voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen besloot het voorzitterschap 
voorlopig op een later tijdstip redactionele voorstellen te doen tot wijziging van het 
Commissievoorstel om in het geval van één bevoegdheidsverlening een vrijwaringsclausule in 
te voeren, en in het geval van de andere bevoegdheidsverlening de inhoud daarvan op te 
splitsen in, enerzijds, elementen die bij gedelegeerde handelingen moeten worden vastgesteld 
en, anderzijds, elementen waarvoor de bevoegdheidsverlening wordt geschrapt. 

23. Handeling 77, Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad 
van16 december 2008 betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de 
gezondheid en veiligheid op het werk: het voorzitterschap besloot voorlopig op een later 
tijdstip redactionele voorstellen te doen tot wijziging van het Commissievoorstel om in 
uitvoeringshandelingen te voorzien. 

24. Handeling 78, Verordening (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 
25 november 2009 betreffende statistieken over pesticiden: het voorzitterschap concludeerde 
voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel inzake één bevoegdheidsverlening 
voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen. Voor een andere bevoegdheidsverlening 
besloot het voorzitterschap voorlopig op een later tijdstip redactionele voorstellen te doen tot 
wijziging van het Commissievoorstel om in uitvoeringshandelingen te voorzien. Met 
betrekking tot één bevoegdheidsverlening besloot het voorzitterschap voorlopig dat het debat 
moet worden uitgesteld. 

 

SECTIE XI — MOBILITEIT EN VERVOER 

Horizontale opmerking: Wat de duur van de bevoegdheidsdelegatie betreft, heeft het 
voorzitterschap, voor alle gevallen in deze sectie waarvoor het voorlopig concludeerde dat er een 
akkoord betreffende gedelegeerde handelingen was, tevens voorlopig geconcludeerd dat de 
delegatie van bevoegdheden beperkt moet worden tot vijf jaar, met de mogelijkheid van 
stilzwijgende verlenging (optie 2 van het standaardartikel over de uitoefening van de 
bevoegdheidsdelegatie in het aanhangsel bij het gezamenlijk akkoord van de IIA). Het 
voorzitterschap kwam later ook met redactievoorstellen waarin die uitkomsten zijn verwerkt. 
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25. Handeling 102, Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad van 16 december 1991 inzake 
de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van 
de burgerluchtvaart: het voorzitterschap besloot voorlopig deze handeling buiten de RPT-
aanpassingsprocedure te laten, aangezien Verordening (EG) nr. 216/2008 voorziet in de 
schrapping van bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 3922/91, die handelt over de 
bevoegdheidsverlening in RPT-verband. 

26. Handeling 103, Richtlijn 95/50/EG van de Raad van 6 oktober 1995 betreffende uniforme 
procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: het 
voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel 
inzake de bevoegdheidsverlening voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen. 

27. Handeling 104, Richtlijn 97/70/EG van de Raad van 11 december 1997 betreffende de 
invoering van een geharmoniseerde veiligheidsregeling voor vissersvaartuigen waarvan de 
lengte 24 meter of meer bedraagt: het voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd 
ingestemd met het Commissievoorstel inzake bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen 
van gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen. 

28. Handeling 105, Richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
27 november 2000 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en 
ladingresiduen: het voorzitterschap besloot voorlopig de bespreking over de RPT-aanpassing 
van die handeling uit te stellen, aangezien verwacht wordt dat binnenkort een nieuw 
Commissievoorstel met betrekking tot deze handeling zal worden aangenomen. 

29. Handeling 106, Richtlĳn 2001/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
4 december 2001 tot vaststelling van geharmoniseerde voorschriften en procedures voor 
veilig laden en lossen van bulkschepen: het voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd 
ingestemd met het Commissievoorstel inzake de bevoegdheidsverlening voor het vaststellen 
van gedelegeerde handelingen. 

30. Handeling 107, Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 
2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor 
de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad: het voorzitterschap 
concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel inzake de 
bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen. 
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31. Handeling 108, Verordening (EG) nr. 2099/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 
5 november 2002 betreffende de oprichting van het Comité voor maritieme veiligheid en 
voorkoming van verontreiniging door schepen (COSS) en houdende wĳziging van de 
verordeningen op het gebied van maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging 
door schepen: het voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het 
Commissievoorstel inzake de bevoegdheidsverlening voor het vaststellen van gedelegeerde 
handelingen. 

32. Handeling 109, Richtlĳn 2003/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
14 april 2003 betreffende specifieke stabiliteitsvereisten voor ro-ro-passagiersschepen: het 
voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel 
inzake de bevoegdheidsverlening voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen. 

33. Handeling 110, Richtlĳn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
15 juli 2003 betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders 
van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot 
wĳziging van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en Richtlĳn 91/439/EEG van 
de Raad en tot intrekking van Richtlĳn 76/914/EEG van de Raad: het voorzitterschap 
concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel inzake de 
bevoegdheidsverlening voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen. 

34. Handeling 111, Verordening (EG) nr. 782/2003 van het Europees Parlement en de Raad 
van 14 april 2003 houdende een verbod op organische tinverbindingen op schepen: het 
voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel 
inzake een van de bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van gedelegeerde 
handelingen. Voor de andere bevoegdheidsverlening besloot het voorzitterschap voorlopig 
op een later tijdstip redactionele voorstellen te doen tot wijziging van het Commissievoorstel 
om in uitvoeringshandelingen te voorzien. 

35. Handeling 112, Richtlijn 2004/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
29 april 2004 betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen 
voor het wegverkeer in de Gemeenschap: het voorzitterschap besloot voorlopig deze 
handeling buiten de RPT-aanpassingsprocedure te laten aangezien het herschikkingsvoorstel 
van de Commissie (COM(2017) 280 final) ook betrekking heeft op de RPT-
bevoegdheidsverleningen. 
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36. Handeling 113, Richtlijn 2004/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

29 april 2004 inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet: 

het voorzitterschap besloot voorlopig om op een later tijdstip redactionele voorstellen te doen 

om de bevoegdheidsverlening voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen uit het 

Commissievoorstel te schrappen. 

37. Handeling 114, Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 

31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten: 

het voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel 

betreffende de bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen, 

ook volgens de spoedprocedure wanneer dit wordt voorgesteld, en betreffende de 

bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van uitvoeringshandelingen. 

38. Handeling 115, Verordening (EG) nr. 785/2004 van het Europees Parlement en de Raad 

van 21 april 2004 betreffende de verzekeringseisen voor luchtvervoerders en exploitanten van 

luchtvaartuigen: het voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het 

Commissievoorstel inzake de bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van gedelegeerde 

handelingen. 

39. Handeling 116, Verordening (EG) nr. 789/2004 van het Europees Parlement en de Raad 

van 21 april 2004 betreffende de overdracht van vracht- en passagiersschepen tussen registers 

binnen de Gemeenschap en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 613/91 van de 

Raad: het voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het Commissie-

voorstel inzake de bevoegdheidsverlening voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen. 

40. Handeling 117, Verordening (EG) nr. 868/2004 van het Europees Parlement en de Raad 

van 21 april 2004 betreffende bescherming tegen aan communautaire luchtvaart-

maatschappĳen schade toebrengende subsidiëring en oneerlĳke tariefpraktĳken bĳ de 

levering van luchtdiensten vanuit landen die geen lid zĳn van de Europese Gemeenschap: het 

voorzitterschap besloot voorlopig deze handeling buiten de RPT-aanpassingsprocedure te 

laten aangezien Commissievoorstel COM(2017) 289 final voorziet in de intrekking en 

vervanging van Verordening (EG) nr. 868/2004. 
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41. Handeling 118, Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

7 september 2005 betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de 

binnenwateren in de Gemeenschap: het voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd 

ingestemd met het Commissievoorstel inzake de bevoegdheidsverlening voor het vaststellen 

van gedelegeerde handelingen. 

42. Handeling 119, Richtlijn 2005/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

26 oktober 2005 betreffende het verhogen van de veiligheid van havens: het voorzitterschap 

concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel inzake de 

bevoegdheidsverlening voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen, ook volgens de 

spoedprocedure. 

43. Handeling 120, Verordening (EG) nr. 2111/2005 van het Europees Parlement en de Raad 

van 14 december 2005 betreffende de vaststelling van een communautaire lijst van 

luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod binnen de Gemeenschap is opgelegd 

en het informeren van luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaart-

maatschappij, en tot intrekking van artikel 9 van Richtlijn 2004/36/EG: omdat er onder-

handelingen lopen over de herziening van Verordening (EG) nr. 216/2008, waarbij de 

wijzigingen in artikel 15 van Verordening (EG) nr. 2111/2005 zijn ingevoerd, besloot het 

voorzitterschap voorlopig om de bespreking over de handeling uit te stellen, totdat de 

herziene versie van Verordening (EG) nr. 216/2008 is vastgesteld. 

44. Handeling 121, Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

20 december 2006 betreffende het rijbewijs: het voorzitterschap concludeerde voorlopig 

dat werd ingestemd met het Commissievoorstel betreffende alle bevoegdheidsverleningen 

voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen, behalve één. Met betrekking tot die 

bevoegdheidsverlening concludeerde het voorzitterschap voorlopig dat er een akkoord was 

om de bevoegdheidsverlening voor gedelegeerde handelingen te behouden, maar er bepaalde 

elementen uit te verwijderen, en dus om het voorstel van de Commissie te wijzigen door deze 

elementen uit de bevoegdheidsverlening in kwestie te halen. 
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45. Handeling 122, Verordening (EG) nr. 336/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 
15 februari 2006 inzake de implementatie van de Internationale Veiligheidsmanagementcode 
in de Gemeenschap en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 3051/95 van de Raad: het 
voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel 
inzake de bevoegdheidsverlening voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen. 

46. Handeling 123, Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 
2007 inzake de certificering van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorweg-
systeem van de Gemeenschap besturen: het voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd 
ingestemd met het Commissievoorstel betreffende sommige bevoegdheidsverleningen voor 
het vaststellen van gedelegeerde handelingen, ook volgens de spoedprocedure wanneer dit 
wordt voorgesteld, en voor andere bevoegdheidsverleningen besloot het voorzitterschap 
voorlopig op een later tijdstip redactionele voorstellen te doen tot wijziging van het 
Commissievoorstel om in uitvoeringshandelingen te voorzien. 

47. Handeling 124, Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer: het 
voorzitterschap besloot voorlopig deze handeling buiten de RPT-aanpassingsprocedure te 
laten aangezien de Commissie het voorstel COM(2017) 548 final heeft ingediend tot 
herschikking van Verordening (EG) nr. 1371/2007, dat ook betrekking heeft op de RPT-
bevoegdheidsverleningen. 

48. Handeling 125, Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land: het 
voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel 
inzake de bevoegdheidsverlening voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen. 

49. Handeling 126, Richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur: 
voor een van de bevoegdheidsverleningen concludeerde het voorzitterschap voorlopig dat 
werd ingestemd met het Commissievoorstel om gedelegeerde handelingen vast te stellen. 
Voor de andere bevoegdheidsverlening besloot het voorzitterschap voorlopig op een later 
tijdstip redactionele voorstellen te doen tot wijziging van het Commissievoorstel om in 
uitvoeringshandelingen te voorzien. 
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50. Handeling 127, Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de 
burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002: het voorzitterschap 
besloot voorlopig op een later tijdstip redactionele voorstellen te doen tot wijziging van het 
Commissievoorstel om voor twee bevoegdheidsverleningen in uitvoeringshandelingen te 
voorzien en om één bevoegdheidsverlening te schrappen. 

51. Handeling 128, Richtlijn 2009/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 
2009 inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle 
van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme 
instanties: het voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het 
Commissievoorstel inzake de bevoegdheidsverlening voor het vaststellen van gedelegeerde 
handelingen. 

52. Handeling 129, Richtlijn 2009/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
23 april2009 tot vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in 
de zeescheepvaartsector en tot wijziging van de Richtlijn 1999/35/EG van de Raad en 
Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad: het voorzitterschap 
concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel inzake twee van de 
bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen. Voor één 
bevoegdheidsverlening besloot het voorzitterschap voorlopig op een later tijdstip redactionele 
voorstellen te doen tot wijziging van het Commissievoorstel om in uitvoeringshandelingen te 
voorzien. 

53. Handeling 130, Richtlijn 2009/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 
2009 inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen: het voorzitterschap 
besloot voorlopig deze handeling buiten de RPT-aanpassingsprocedure te laten aangezien 
Commissievoorstel (COM(2017) 653 final), dat strekt tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EU, 
ook betrekking heeft op de RPT-bevoegdheidsverleningen. 

54. Handeling 131, Verordening (EG) nr. 391/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 
23 april 2009 inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en 
controle van schepen belaste organisaties: het voorzitterschap concludeerde voorlopig dat 
werd ingestemd met het Commissievoorstel inzake de bevoegdheidsverleningen voor het 
vaststellen van gedelegeerde handelingen. 



  

 

14916/17   tin/ADW/hh 16 
   NL 
 

 

55. Handeling 132, Verordening (EG) nr. 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 

23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij 

ongevallen: het voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het 

Commissievoorstel inzake de bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van gedelegeerde 

handelingen. 

56. Handeling 133, Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 

21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden 

waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot 

intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad: het voorzitterschap besloot voorlopig deze 

handeling buiten de RPT-aanpassingsprocedure te laten aangezien Commissievoorstel 

(COM(2017) 281 final), dat strekt tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1071/2009, ook 

betrekking heeft op de RPT-bevoegdheidsverleningen. 

57. Handeling 134, Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 

21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt 

voor internationaal goederenvervoer over de weg: het voorzitterschap besloot voorlopig deze 

handeling buiten de RPT-aanpassingsprocedure te laten aangezien Commissievoorstel 

(COM(2017) 281 final), dat strekt tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1072/2009, ook 

betrekking heeft op de RPT-bevoegdheidsverleningen. 

58. Handeling 135, Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad 

van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de 

internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening 

(EG) nr. 561/2006: het voorzitterschap besloot voorlopig deze handeling buiten de RPT-

aanpassingsprocedure te laten aangezien Commissievoorstel (COM(2017) 647 final), dat 

strekt tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/2009, ook betrekking heeft op de RPT-

bevoegdheidsverleningen. 
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SECTIE XII — GEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID 

Horizontale opmerking: Wat de duur van de bevoegdheidsdelegatie betreft, heeft het voorzitter-
schap, voor alle gevallen in deze sectie waarvoor het voorlopig concludeerde dat er een akkoord 
betreffende gedelegeerde handelingen was, tevens voorlopig geconcludeerd dat de delegatie van 
bevoegdheden beperkt moet worden tot vijf jaar, met de mogelijkheid van stilzwijgende verlenging 
(optie 2 van het standaardartikel over de uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie in het 
aanhangsel bij het gezamenlijk akkoord van de IIA). Het voorzitterschap kwam later ook met 
redactievoorstellen waarin die uitkomsten zijn verwerkt. 

59. Handeling 136, Richtlijn 89/108/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voor menselijke voeding 
bestemde diepvriesproducten: voor een van de bevoegdheidsverleningen concludeerde het 
voorzitterschap voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen. Voor de andere bevoegdheidsverlening besloot het voorzitterschap 
voorlopig op een later tijdstip redactionele voorstellen te doen tot wijziging van het 
Commissievoorstel om in uitvoeringshandelingen te voorzien. 

60. Handeling 137, Richtlijn 1999/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 februari 
1999 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de 
behandeling van voedsel en voedselingrediënten met ioniserende straling: het voorzitterschap 
concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel inzake twee 
bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen, ook volgens de 
spoedprocedure wanneer dit wordt voorgesteld. Voor één bevoegdheidsverlening besloot het 
voorzitterschap voorlopig op een later tijdstip redactionele voorstellen te doen om de 
bevoegdheidsverlening voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen uit het 
Commissievoorstel te schrappen. 

61. Handeling 138, Verordening (EG) nr. 141/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 
16 december 1999 inzake weesgeneesmiddelen: het voorzitterschap concludeerde voorlopig 
dat werd ingestemd met het Commissievoorstel inzake de bevoegdheidsverlening voor het 
vaststellen van gedelegeerde handelingen. 

62. Handeling 139, Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 
2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het 
milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad: het voorzitterschap 
concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel inzake de 
bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen. 
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63. Handeling 140, Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik: het voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met 
het Commissievoorstel betreffende alle bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van 
gedelegeerde handelingen, behalve één. Voor die bevoegdheidsverlening besloot het 
voorzitterschap voorlopig de bespreking uit te stellen vanwege het parallellisme tussen die 
bevoegdheidsverlening en een bevoegdheidsverlening in Verordening (EG) nr. 726/2004, 
totdat de besprekingen over die bevoegdheidsverleningen in de Raadsgroep farmaceutische 
producten en medische hulpmiddelen zijn afgerond. 

64. Handeling 141, Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad 
van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrĳding en 
uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën: het voorzitterschap 
concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel inzake de 
bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen. 

65. Handeling 142, Richtlĳn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 mei 
2002 inzake ongewenste stoffen in diervoeding: het voorzitterschap concludeerde voorlopig 
dat werd ingestemd met het Commissievoorstel inzake de bevoegdheidsverleningen voor het 
vaststellen van gedelegeerde handelingen, ook volgens de spoedprocedure wanneer dit wordt 
voorgesteld. 

66. Handeling 143, Richtlĳn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 
2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake 
voedingssupplementen: het voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd 
met het Commissievoorstel inzake de bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van 
gedelegeerde handelingen, ook volgens de spoedprocedure wanneer dit wordt voorgesteld, en 
inzake de bevoegdheidsverlening voor het vaststellen van uitvoeringshandelingen. 

67. Handeling 144, Richtlĳn 2002/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 
2003 tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het inzamelen, testen, 
bewerken, opslaan en distribueren van bloed en bloedbestanddelen van menselĳke oorsprong 
en tot wĳziging van Richtlĳn 2001/83/EG van de Raad: het voorzitterschap concludeerde 
voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel inzake de bevoegdheidsverleningen 
voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen, ook volgens de spoedprocedure, en inzake 
de bevoegdheidsverlening voor het vaststellen van uitvoeringshandelingen. 
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68. Handeling 145, Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad 
van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden: het 
voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel 
inzake de bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen en met 
de bevoegdheidsverlening voor het vaststellen van uitvoeringshandelingen. 

69. Handeling 146, Richtlĳn 2003/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
17 november 2003 inzake de bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers en houdende 
wĳziging van Beschikking 90/424/EEG van de Raad en intrekking van Richtlĳn 92/117/EEG 
van de Raad: het voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het 
Commissievoorstel inzake twee bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van 
gedelegeerde handelingen, ook volgens de spoedprocedure wanneer dit wordt voorgesteld. 
Voor één bevoegdheidsverlening besloot het voorzitterschap voorlopig op een later tijdstip 
redactionele voorstellen te doen tot wijziging van het Commissievoorstel om in 
uitvoeringshandelingen te voorzien. 

70. Handeling 147, Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad 
van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders: het 
voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel 
inzake de bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen en 
inzake de bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van uitvoeringshandelingen. 

71. Handeling 148, Verordening (EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad 
van 22 september 2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch 
gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde 
organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wĳziging van Richtlĳn 
2001/18/EG: het voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het 
Commissievoorstel inzake de bevoegdheidsverlening voor het vaststellen van gedelegeerde 
handelingen. 

72. Handeling 149, Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 
22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding: het voorzitterschap 
concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel inzake de 
bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen. 
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73. Handeling 150, Verordening (EG) nr. 2065/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 
10 november 2003 inzake in of op levensmiddelen gebruikte of te gebruiken rookaroma's: het 
voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel 
inzake de bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen. 

74. Handeling 151, Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad 
van 17 november 2003 inzake de bestrĳding van salmonella en andere specifieke door 
voedsel overgedragen zoönoseverwekkers: het voorzitterschap concludeerde voorlopig dat 
werd ingestemd met het Commissievoorstel inzake de bevoegdheidsverleningen voor het 
vaststellen van gedelegeerde handelingen, en inzake de bevoegdheidsverlening voor het 
vaststellen van uitvoeringshandelingen, behalve één bevoegdheidsverlening voor het 
vaststellen van gedelegeerde handelingen. Voor die bevoegdheidsverlening besloot het 
voorzitterschap voorlopig op een later tijdstip redactionele voorstellen te doen tot wijziging 
van het Commissievoorstel om voor bepaalde elementen van de bevoegdheidsverlening in 
uitvoeringshandelingen te voorzien, en de overige elementen van de bevoegdheidsverlening 
voor gedelegeerde handelingen te behouden. 

75. Handeling 152, Richtlĳn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 
2004 tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrĳgen, 
testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselĳke weefsels en cellen: het voorzitter-
schap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel inzake de 
bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen, ook volgens de 
spoedprocedure wanneer dit wordt voorgesteld, en inzake de bevoegdheidsverleningen voor 
het vaststellen van uitvoeringshandelingen. 

76. Handeling 153, Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 
29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne: het voorzitterschap concludeerde voorlopig dat 
werd ingestemd met het Commissievoorstel inzake alle bevoegdheidsverleningen voor het 
vaststellen van gedelegeerde handelingen, behalve één. Voor die bevoegdheidsverlening 
besloot het voorzitterschap voorlopig op een later tijdstip redactionele voorstellen te doen tot 
wijziging van het Commissievoorstel om in uitvoeringshandelingen te voorzien. 

77. Handeling 154, Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 
29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen 
van dierlijke oorsprong: het voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met 
het Commissievoorstel inzake de bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van 
gedelegeerde handelingen en inzake de bevoegdheidsverlening voor het vaststellen van 
uitvoeringshandelingen. 
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78. Handeling 155, Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad 
van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie 
van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke 
oorsprong: het voorzitterschap besloot voorlopig deze handeling buiten de RPT-
aanpassingsprocedure te laten, omdat Verordening (EG) nr. 854/2004 wordt ingetrokken 
bij Verordening (EU) nr. 2017/625. 

79. Handeling 156, Verordening (EG) Nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad 
van 12 januari 2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne: het 
voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel 
inzake de bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen. 

80. Handeling 157, Verordening (EG) nr. 1901/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 
12 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik en tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 1768/92, Richtlijn 2001/20/EG, Richtlijn 2001/83/EG en Verordening 
(EG) nr. 726/2004: het voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het 
Commissievoorstel inzake een van de bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van 
gedelegeerde handelingen. Voor de andere bevoegdheidsverlening tot het vaststellen van 
gedelegeerde handelingen besloot het voorzitterschap voorlopig de bespreking uit te stellen 
vanwege het parallellisme tussen die bevoegdheidsverlening en een bevoegdheidsverlening in 
Verordening (EG) nr. 726/2004, totdat de besprekingen over die bevoegdheidsverleningen in 
de Raadsgroep farmaceutische producten en medische hulpmiddelen zijn afgerond. 

81. Handeling 158, Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen: het 
voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel 
inzake de bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen en 
inzake de bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van uitvoeringshandelingen. 

82. Handeling 159, Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 
20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere 
stoffen aan levensmiddelen: het voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd 
met het Commissievoorstel inzake de bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van 
gedelegeerde handelingen, ook volgens de spoedprocedure wanneer dit wordt voorgesteld, en 
inzake de bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van uitvoeringshandelingen. 
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83. Handeling 160, Verordening (EG) nr. 1394/2007 van het Europees Parlement en de Raad 

van 13 november 2007 betreffende geneesmiddelen voor geavanceerde therapie en tot 

wijziging van Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004: het voorzitterschap 

concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel inzake de 

bevoegdheidsverlening voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen. 

84. Handeling 161, Richtlijn 2009/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 

2009 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het 

gebruik van extractiemiddelen bij de productie van levensmiddelen en bestanddelen daarvan: 

het voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel 

inzake twee bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen, ook 

volgens de spoedprocedure wanneer dit wordt voorgesteld. Voor één bevoegdheidsverlening 

besloot het voorzitterschap voorlopig op een later tijdstip redactionele voorstellen te doen tot 

wijziging van het Commissievoorstel om te voorzien in uitvoeringshandelingen en in de 

mogelijkheid onmiddellijk toepasselijke uitvoeringshandelingen vast te stellen. 

85. Handeling 162, Richtlijn 2009/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 

2009 inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen: het 

voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel 

inzake een van de bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van gedelegeerde 

handelingen. Voor de andere bevoegdheidsverlening voor het vaststellen van uitvoerings-

handelingen concludeerde het voorzitterschap voorlopig dat het zal terugkomen met 

redactionele voorstellen die ertoe strekken het Commissievoorstel in die zin te wijzigen dat 

één deel van een bijlage van de bevoegdheidsverlening wordt uitgesloten. 

86. Handeling 163, Richtlijn 2009/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 

2009 betreffende de exploitatie en het in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater: het 

voorzitterschap concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel 

inzake alle bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen, ook 

volgens de spoedprocedure wanneer dit wordt voorgesteld, behalve één. Voor die 

bevoegdheidsverlening besloot het voorzitterschap voorlopig op een later tijdstip redactionele 

voorstellen te doen tot wijziging van het Commissievoorstel om in uitvoeringshandelingen te 

voorzien. 
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87. Handeling 164, Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking 
van een duurzaam gebruik van pesticiden: het voorzitterschap concludeerde voorlopig dat 
werd ingestemd met het Commissievoorstel inzake de bevoegdheidsverleningen voor het 
vaststellen van gedelegeerde handelingen. 

88. Handeling 165, Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad 
van 6 mei 2009 tot vaststelling van communautaire procedures voor het vaststellen van 
grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van 
dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad en tot 
wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad en van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad: het voorzitterschap 
concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel inzake de 
bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen en inzake de 
bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van uitvoeringshandelingen, ook onmiddellijk 
toepasbare. 

89. Handeling 166, Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 
13 juli 2009 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders, tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van Richtlijn 79/373/EEG van de Raad, Richtlijn 80/511/EEG van de Commissie, 
Richtlijnen 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG en 96/25/EG van de Raad en 
Beschikking 2004/217/EG van de Commissie: het voorzitterschap concludeerde voorlopig dat 
werd ingestemd met het Commissievoorstel inzake de bevoegdheidsverleningen voor het 
vaststellen van gedelegeerde handelingen, ook volgens de spoedprocedure wanneer dit wordt 
voorgesteld, en inzake de bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van 
uitvoeringshandelingen. 

90. Handeling 167, Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 
21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke 
consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten): het voorzitterschap 
concludeerde voorlopig dat werd ingestemd met het Commissievoorstel inzake de 
bevoegdheidsverleningen voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen, ook volgens de 
spoedprocedure wanneer dit wordt voorgesteld, en inzake de bevoegdheidsverleningen voor 
het vaststellen van uitvoeringshandelingen. 
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III. CONCLUSIE 

91. Het voorzitterschap is van mening dat aanzienlijke verdere vooruitgang is geboekt met het 

voorstel aanpassing RPT, met de voorlopige steun voor de aanpak met betrekking tot 

90 handelingen in de Secties VII, XI en XII van de bijlage bij dat voorstel. Onder het Estse 

voorzitterschap heeft de Groep vrienden van het voorzitterschap de eerste bespreking van alle 

secties van de bijlage bij Commissievoorstel COM (2016)799 final afgerond. 

100. Dit is een belangrijke stap in de richting van de verwezenlijking van de doelstellingen van het 

Interinstitutioneel Akkoord "Beter wetgeven", met name de noodzaak om hoge prioriteit te 

verlenen aan de snelle aanpassing van alle basishandelingen waarin nog wordt verwezen naar 

de regelgevingsprocedure met toetsing, een noodzaak die wordt ingezien door de drie 

instellingen (punt 27 van het IIA). 

Het Coreper en de Raad wordt verzocht nota te nemen van bovenstaand voortgangsverslag van het 

voorzitterschap. 
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