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VERORDENING (EU) Nr. .../2014

VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van …

betreffende bepaalde procedures voor de toepassing

van de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst

tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds,

en de Republiek Servië, anderzijds

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure1,

                                               
1 Standpunt van het Europees Parlement van 25 oktober 2012 (nog niet bekendgemaakt in het 

Publicatieblad) en standpunt van de Raad in eerste lezing (nog niet bekendgemaakt in het 
Publicatieblad). Standpunt van het Europees Parlement van ... (nog niet bekendgemaakt in 
het Publicatieblad) en besluit van de Raad van ...
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun 

lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds ("SAO"), werd op 29 april 2008 

ondertekend en op 22 juli 20131 ondertekend. De SAO trad op 1 september 2013 in 

werking.

(2) Er moeten regels worden vastgesteld voor de uitvoering van enkele bepalingen van de 

SAO en procedures en de procedures voor de goedkeuring van de gedetailleerde 

uitvoeringsregels.

(3) Om uniforme voorwaarden voor de uitvoering van de SAO te waarborgen, moeten aan 

de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. Die bevoegdheden moeten 

worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad2. Aangezien de uitvoeringshandelingen deel uitmaken van 

de gemeenschappelijke handelspolitiek moet voor de goedkeuring ervan in beginsel de 

onderzoeksprocedure worden gevolgd. Als de SAO de mogelijkheid biedt om in 

uitzonderlijke en kritieke omstandigheden meteen maatregelen te treffen om de situatie aan 

te pakken, dient de Commissie die uitvoeringshandelingen onmiddellijk vast te stellen.

Voor maatregelen in verband met landbouw- en visserijproducten dient de Commissie, 

wanneer zij daar terdege gemotiveerde redenen van urgentie voor heeft, dergelijke 

uitvoeringshandelingen onmiddellijk vast te stellen.

                                               
1 Besluit 2013/490/EU van de Raad en de Commissie van de Raad en de Commissie van 

22 juli 2013 betreffende de sluiting van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de 
Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds
(PB L 278 van 18.10.2013, blz. 14). De overeenkomst is samen met dat besluit bekend-
gemaakt in PB L 278 van 18.10.2013, blz. 16.

2 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegd-
heden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
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(4) Op grond van de SAO kunnen bepaalde landbouw- en visserijproducten van oorsprong uit 

Servië binnen de beperkingen van de tariefcontingenten tegen verlaagd recht in de Unie 

worden ingevoerd. Er moeten derhalve bepalingen worden vastgesteld om het beheer en 

de evaluatie van deze tariefcontingenten te regelen teneinde een grondige beoordeling 

ervan mogelijk te maken.

(5) Indien handelsbeschermende maatregelen noodzakelijk zijn, moeten deze worden 

vastgesteld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 260/2009 van de Raad1, Verordening 

(EG) nr. 1225/2009 van de Raad2 of, in voorkomend geval, Verordening (EG) 

nr. 597/2009 van de Raad3.

(6) Wanneer een lidstaat de Commissie informatie verstrekt over eventuele fraude of 

niet-verlening van administratieve medewerking, moet de desbetreffende Uniewetgeving 

van toepassing zijn, meer bepaald Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad4.

(7) Deze verordening bevat uitvoeringsbepalingen voor de SAO en moet dus van toepassing 

zijn vanaf de dag van inwerkingtreding van de SAO.

                                               
1 Verordening (EG) nr. 260/2009 van de Raad van 26 februari 2009 betreffende de 

gemeenschappelijke invoerregeling (PB L 84 van 31.3.2009, blz. 1).
2 Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad van 30 november 2009 betreffende 

beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de 
Europese Gemeenschap (PB L 343 van 22.12.2009, blz. 51).

3 Verordening (EG) nr. 597/2009 van de Raad van 11 juni 2009 betreffende bescherming 
tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid van de Europese Gemeenschap zijn 
(PB L 188 van 18.7.2009, blz. 93).

4 Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad van 13 maart 1997 betreffende de wederzijdse 
bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen 
deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en 
landbouwvoorschriften (PB L 82 van 22.3.1997, blz. 1).
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(8) Met de inwerkingtreding van de SAO is die overeenkomst in de plaats gekomen van de 

Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese 

Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds1 ("Interimovereenkomst"), die 

op 1 februari 2010 in werking was getreden en die voorzag in vervroegde inwerkingtreding 

van de handelsbepalingen en de handelsgerelateerde bepalingen van de SAO. Om de 

krachtens de Interimovereenkomst en de SAO toegekende tariefcontingenten doeltreffend 

toe te passen en te beheren, alsmede om rechtszekerheid en gelijke behandeling met 

betrekking tot de heffing van rechten te waarborgen, moeten sommige bepalingen van deze 

verordening vanaf de datum van inwerkingtreding van de Interimovereenkomst van 

toepassing zijn,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

                                               
1 PB L 28 van 30.1.2010, blz. 1.
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Artikel 1

Onderwerp

1. In deze verordening worden regels en procedures vastgelegd voor de vaststelling van 

gedetailleerde voorschriften voor de uitvoering van enkele bepalingen van de Stabilisatie-

en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, 

enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds ("SAO").

2. Verwijzingen in deze verordening naar bepalingen van de SAO worden, in voorkomend 

geval, begrepen als verwijzingen naar de overeenkomstige bepalingen van de 

Interimovereenkomst.

Artikel 2

Concessies voor vis en visserijproducten

De Commissie stelt gedetailleerde voorschriften inzake de uitvoering van artikel 14 van de 

Interimovereenkomst vast en, in een later stadium, van artikel 29 van de SAO, betreffende 

tariefcontingenten voor vis en visserijproducten, door middel van uitvoeringshandelingen. Deze 

uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 13, lid 3, van deze verordening 

vermelde onderzoeksprocedure.
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Artikel 3

Tariefverlagingen

1. De preferentiële rechten worden, met inachtneming van lid 2, naar beneden afgerond op 

één decimaal.

2. Het preferentiële tarief wordt gelijkgesteld met vrijstelling van rechten wanneer de 

berekening van het preferentiële recht overeenkomstig lid 1 in een van de volgende 

tarieven resulteert:

a) 1% of minder in het geval van rechten ad valorem; of

b) 1 EUR of minder per afzonderlijke hoeveelheid in het geval van specifieke rechten.

Artikel 4

Technische aanpassingen

De Commissie stelt wijzigingen en technische aanpassingen van krachtens deze verordening 

vastgestelde bepalingen vast, wanneer die nodig zijn ten gevolge van wijzigingen van de 

gecombineerde nomenclatuur of de Taric-codes, of vanwege de sluiting van nieuwe of gewijzigde 

overeenkomsten, protocollen, briefwisselingen of andere handelingen tussen de Unie en de

Republiek Servië, door middel van uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden 

vastgesteld volgens de in artikel 13, lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure.
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Artikel 5

Algemene vrijwaringsclausule

Onverminderd artikel 7, wanneer de Unie een maatregel moet nemen als bedoeld in artikel 41 van 

de SAO, stelt de Commissie die maatregel vast door middel van uitvoeringshandelingen. Deze 

uitvoeringsmaatregelen worden vastgesteld volgens de in artikel 13, lid 3, bedoelde onderzoeks-

procedure, tenzij anders bepaald in artikel 41 van de SAO.

Artikel 6

Tekortclausule

Onverminderd artikel 7, wanneer de Unie een maatregel moet nemen als bedoeld in artikel 42 van 

de SAO, stelt de Commissie die maatregel vast door middel van uitvoeringshandelingen. Deze 

uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 13, lid 3, bedoelde onderzoeks-

procedure.

Artikel 7

Uitzonderlijke en kritieke omstandigheden

In uitzonderlijke en kritieke omstandigheden in de zin van artikel 41, lid 5, onder b), en artikel 42, 

lid 4, van de SAO kan de Commissie volgens de procedure van artikel 13, lid 4, van deze 

verordening onmiddellijk toepasselijke maatregelen als bedoeld in de artikelen 41 en 42 van de 

SAO treffen.
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Artikel 8

Vrijwaringsclausule voor landbouw- en visserijproducten

1. Wanneer de Unie een maatregel met betrekking tot landbouw- en visserijproducten moet 

nemen uit hoofde van artikel 32, lid 2, of artikel 41 van de SAO, neemt de Commissie, 

onverminderd de artikelen 5 en 6 van deze verordening, op verzoek van een lidstaat of op 

eigen initiatief, een besluit over de te nemen maatregelen na, in voorkomend geval, de bij 

artikel 41 van de SAO vastgestelde voorleggingsprocedure te hebben gevolgd. Deze 

maatregelen worden door de Commissie vastgesteld door middel van uitvoerings-

handelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 13, 

lid 3, van deze verordening bedoelde onderzoeksprocedure.

Zijn er dwingende redenen van urgentie, mede in het in lid 2 van dit artikel bedoelde geval, 

dan stelt de Commissie volgens de procedure van artikel 13, lid 4, van deze verordening 

onmiddellijk toepasselijke uitvoeringshandelingen vast.

2. Indien de Commissie het in het eerste lid bedoelde verzoek van een lidstaat ontvangt, 

neemt zij daarover een besluit:

a) binnen drie werkdagen na ontvangst van dat verzoek, indien de voorleggings-

procedure van artikel 41 van de SAO niet van toepassing is; of

b) binnen drie dagen na het einde van de in artikel 41, lid 5, onder a), van de SAO 

bedoelde termijn van 30 dagen, indien de voorleggingsprocedure van artikel 41 van 

de SAO van toepassing is.
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Artikel 9

Toezicht

Voor de toepassing van artikel 32, lid 2, van de SAO wordt toezicht van de Unie ingesteld op de 

invoer van in bijlage V bij protocol 3 bij de SAO vermelde goederen. De procedure van artikel 308 

quinquies van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie1 is van toepassing.

Artikel 10

Dumping en subsidiëring

Wanneer zich praktijken voordoen die de Unie aanleiding kunnen geven om de bij artikel 40, lid 2, 

van de SAO vastgestelde maatregelen te nemen, wordt over de instelling van antidumping-

maatregelen en/of compenserende maatregelen besloten overeenkomstig Verordening (EG) 

nr. 1225/2009, respectievelijk Verordening (EG) nr. 597/2009.

Artikel 11

Concurrentie

1. In geval van een praktijk die de Commissie onverenigbaar acht met artikel 73 van de SAO, 

neemt de Commissie, na de aangelegenheid op eigen initiatief of op verzoek van een 

lidstaat te hebben onderzocht, een besluit over de gepaste maatregel als bedoeld in 

artikel 73 van de SAO.

De in artikel 73, lid 10, van de SAO bedoelde maatregelen worden in geval van steun 

genomen volgens de procedures van Verordening (EG) nr. 597/2009.

                                               
1 Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling 

van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot 
vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1).
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2. Praktijken die Servië aanleiding kunnen geven maatregelen ten aanzien van de Unie toe te 

passen op grond van artikel 73 van de SAO, worden door de Commissie onderzocht, 

waarna zij besluit of die praktijken verenigbaar zijn met de beginselen van de SAO. Indien 

nodig neemt zij passende besluiten op grond van criteria die voortvloeien uit de toepassing 

van de artikelen 101, 102 en 107 van het Verdrag.

Artikel 12

Fraude of niet-verlening van administratieve medewerking

1. Indien de Commissie, op grond van gegevens van een lidstaat of op eigen initiatief, 

vaststelt dat de in artikel 46 van de SAO bedoelde omstandigheden zich voordoen, doet zij 

onverwijld het volgende:

a) zij informeert het Europees Parlement en de Raad; en

b) zij stelt het Stabilisatie- en Associatiecomité in kennis van haar bevindingen, samen 

met de objectieve informatie waarop die zijn gebaseerd, en pleegt overleg binnen het 

Stabilisatie- en Associatiecomité.

2. Alle bekendmakingen op grond van artikel 46, lid 5, van de SAO worden door de 

Commissie gedaan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

3. De Commissie kan, door middel van uitvoeringshandelingen die zijn vastgesteld volgens 

de in artikel 13, lid 3, van deze verordening bedoelde onderzoeksprocedure, de 

preferentiële behandeling van producten tijdelijk schorsen, in overeenstemming met 

artikel 46, lid 4, van de SAO.
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Artikel 13

Comitéprocedure

1. Voor de toepassing van de artikelen 2, 4 en 12 van deze verordening wordt de Commissie 

bijgestaan door het Comité douanewetboek, dat is ingesteld bij artikel 184 van 

Verordening (EG) nr. 450/2008 van het Europees Parlement en de Raad1. Dat comité is een 

comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

2. Voor de toepassing van de artikelen 5, 6, 7 en 8 van deze verordening wordt de Commissie 

bijgestaan door het Comité dat is ingesteld bij artikel 4 van Verordening (EG) 

nr. 260/2009. Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van 

toepassing.

4. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de leden 1 tot en met 4 van artikel 8 van 

Verordening (EU) nr. 182/2011, in combinatie met artikel 5 van die verordening, van 

toepassing.

Artikel 14

Kennisgeving

De krachtens de SAO vereiste kennisgevingen aan respectievelijk de Stabilisatie- en Associatieraad 

en het Stabilisatie- en Associatiecomité worden namens de Unie gedaan door de Commissie.

                                               
1 Verordening (EG) nr. 450/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 

tot vaststelling van het communautair douanewetboek (gemoderniseerd douanewetboek) 
(PB L 145 van 4.6.2008, blz. 1).
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Artikel 15

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na de bekendmaking ervan in het 

Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf 1 september 2013. De artikelen 2, 3 en 4 zijn evenwel van toepassing 

vanaf 1 februari 2010.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te …,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter
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I. INLEIDING

De Commissie heeft haar voorstel op 10 januari 2012 toegezonden.

Het Europees Parlement heeft tijdens zijn plenaire vergadering van 25 oktober 2012 zijn standpunt 

in eerste lezing vastgesteld, met inbegrip van negen amendementen die namens de Commissie 

internationale handel werden voorgelegd. De amendementen waren een weerspiegeling van de in 

het pakket algemene wetten inzake de handel I 1 voorgestelde wijzigingen met betrekking tot 

gelijkwaardige procedures voor de toepassing van stabilisatie- en associatieovereenkomsten van 

vier andere landen van de Westelijke Balkan.

De Groep Westelijke Balkan heeft de tekst in maart 2012 besproken. Teneinde de samenhang 

tussen de door het pakket algemene wetten inzake de handel I aangebrachte wijzigingen en de 

onderhavige verordening te waarborgen, is overeengekomen te wachten op het resultaat van het 

pakket algemene wetten inzake de handel I.

Over dit pakket is in juni 2013 een compromis bereikt. Vervolgens is een herziene tekst op 

7 oktober 2013 door de voorzitter aan de Groep Westelijke Balkan voorgelegd. De groep 

bereikte overeenstemming op 14 oktober 2013.

Tijdens een informele trialoog op 26 november 2013 hebben de medewetgevers voorlopige 

overeenstemming bereikt met het oog op een spoedig akkoord in tweede lezing. Op 17 december 

2013 heeft de Commissie internationale handel van het Europees Parlement het resultaat van de 

trialoogonderhandelingen goedgekeurd. Op 18 december 2013 heeft de voorzitter van dat comité 

het voorzitterschap per brief laten weten dat, indien de Raad het standpunt als vervat in de bijlage 

bij die brief formeel aan het Parlement toezendt, hij de plenaire vergadering zou aanbevelen het 

standpunt van de Raad ongewijzigd te aanvaarden.

Op 20 januari 2014 heeft de Raad een politiek akkoord bereikt over de herziene tekst.

                                               
1 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 

bepaalde verordeningen op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek voor wat de 
procedures tot het nemen van bepaalde maatregelen betreft (2011/0039 (COD))
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Gelet op dit akkoord en de daaropvolgende juridische en taalkundige bijwerking heeft de Raad 

op 28 januari 2014 zijn standpunt in eerste lezing vastgesteld, overeenkomstig de gewone 

wetgevingsprocedure van artikel 294, lid 5, van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU). 

II. DOELSTELLING

Op 29 april 2008 is in Luxemburg een stabilisatie- en associatieovereenkomst (SAO) ondertekend 

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

anderzijds. Op 1 februari 2010 is een interimovereenkomst bestaande uit de handelsbepalingen 

en de handelsgerelateerde bepalingen van de SAO in werking getreden; de SAO zelf is op 

1 september 2013 in werking getreden en heeft de  interimovereenkomst aldus vervangen.

Met het oog op een correcte en vlotte toepassing heeft de Commissie de onderhavige verordening 

betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van deze akkoorden voorgesteld. 

III. ANALYSE VAN HET STANDPUNT VAN DE RAAD IN EERSTE LEZING

Algemeen

De door de Raad aangebrachte wijzigingen zijn voornamelijk ingegeven door de noodzaak om 

de samenhang met de gelijkwaardige verordeningen over de Westelijke Balkan, zoals gewijzigd 

door het pakket algemene wetten inzake de handel I, te verzekeren. Bovendien werden verwijzingen 

naar de interimovereenkomst waar passend weggelaten. Het Europees Parlement kon met deze 

wijzigingen instemmen. 
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Belangrijkste punten

1) Comitéprocedure

- De onderzoeksprocedure stond voortdurend ter beschikking, om te waken over de samenhang 

met de gelijkwaardige verordeningen over de Westelijke Balkan.

- Het amendement van het Europees Parlement waarin werd voorgesteld om het mogelijk te 

maken een schriftelijke procedure zonder verder gevolg af te sluiten, op beslissing van de 

voorzitter van de betrokken Commissie of van een meerderheid van de leden van die 

Commissie, werd niet behouden omdat het niet strookte met de gelijkwaardige verordeningen 

over de Westelijke Balkan.

2) Interimovereenkomst

Er is bepaald dat de artikelen 2, 3 en 4 van de verordening van toepassing zijn vanaf de datum van 

inwerkingtreding van de interminovereenkomst, teneinde de krachtens de interimovereenkomst en 

de SAO toegekende tariefcontingenten doeltreffend toe te passen en te beheren, alsmede om 

rechtszekerheid en gelijke behandeling met betrekking tot de heffing van rechten te waarborgen. 

IV. CONCLUSIE

Het standpunt van de Raad in eerste lezing geeft het compromis weer dat is bereikt tijdens de 

onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement.

Dit compromis werd bekrachtigd op 15 januari 2014 door de aanneming van een politiek akkoord 

door het Coreper en op 20 januari 2014 door de Raad. Op 18 december 2013 heeft de voorzitter 

van dat comité het voorzitterschap per brief laten weten dat, indien de Raad het standpunt als 

vervat in de bijlage bij die brief formeel aan het Parlement toezendt, hij de plenaire vergadering

zou aanbevelen het standpunt van de Raad ongewijzigd te aanvaarden.

_______________
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2011/0465 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie

over het

standpunt van de Raad met het oog op de vaststelling van een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing 

van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en 
hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, 

1. ACHTERGROND

Indiening voorstel bij het Europees Parlement en de Raad
(document COM(2011) 0938 – 2011/0465 COD):

10 januari 2012

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité: n.v.t.

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing: 25 oktober 2012

Indiening van het gewijzigd voorstel: n.v.t.

Vaststelling van het standpunt van de Raad: 28 januari 2014

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Doel van dit voorstel is een verordening vast te stellen houdende voorschriften en procedures 
voor de tenuitvoerlegging van bepaalde handelsgerelateerde bepalingen van de Stabilisatie- en 
associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en 
de Republiek Servië, anderzijds (SAO) en van de Interimovereenkomst betreffende de handel 
en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Servië, 
anderzijds, zoals die welke betrekking hebben op de handelsconcessies, technische 
aanpassingen, vrijwaringsmaatregelen, mededinging en fraude. 

3. OPMERKINGEN OVER HET STANDPUNT VAN DE RAAD

Dit voorstel was afhankelijk van de resultaten van het pakket algemene handelswet I. Het 
pakket algemene handelswet I had tot doel de bestaande handelsverordeningen te wijzigen 
met het oog op de invoering van nieuwe comitologieregels naar aanleiding van de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Sommige van de desbetreffende 
verordeningen zijn verordeningen voor de tenuitvoerlegging van SAO's met andere landen 
van de Westelijke Balkan, die overeenstemmen met het onderhavige voorstel. 
In juli 2013 is een compromis bereikt over de nieuwe comitologieregels in het kader van 
pakket algemene Handelswet I. De tekst van het voorstel was gewijzigd om er de herziene 
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comitologieregels in op te nemen waarover in het kader van het pakket algemene handelswet I 
overeenstemming was bereikt met betrekking tot soortgelijke verordeningen. Voorts is het 
voorstel ook gewijzigd om rekening te houden met het feit dat de Interimovereenkomst is 
komen te vervallen toen de SAO op 1 september 2013 trad. Tenslotte is overeenstemming 
bereikt over de toepassing met terugwerkende kracht van de artikelen 2, 3 en 4 van de 
verordening om deze bepalingen met ingang van 1 februari 2010 to te passen.
Tijdens een informele trialoog op 26 november 2013 is een voorlopig akkoord over dit 
herziene voorstel bereikt. 

4. CONCLUSIE

De Commissie kan bijgevolg de door de Raad in haar voorstel aangebrachte amendementen 
aanvaarden.
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