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Voorstel voor een verordening (COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

_____________________________________________________________

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie zal gevolgen 
hebben voor de betrekkingen van het 
Verenigd Koninkrijk en de Unie met derde 
partijen, met name in de context van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO), waarvan 
beide oorspronkelijke leden zijn.

(2) De terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie zal gevolgen 
hebben voor de betrekkingen van het 
Verenigd Koninkrijk en de Unie met derde 
partijen, met name in de context van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO), waarvan 
beide oorspronkelijke leden zijn. 
Aangezien dit proces zal plaatsvinden op 
hetzelfde moment als de 
onderhandelingen over het meerjarig 
financieel kader (MFK) en rekening 
houdend met het aandeel van de 
landbouwsector in het MFK, kan die 
sector hierdoor in grote mate kwetsbaar 
worden, zodat een zekere mate van 
voorzichtigheid tijdens die 
onderhandelingen vereist is.
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Overeenkomstig de WTO-regels 
moet een dergelijke verdeling van 
tariefcontingenten die deel uitmaken van 
de lijst van de Unie van concessies en 
verbintenissen geschieden overeenkomstig 
artikel XXVIII van de Algemene 
Overeenkomst betreffende tarieven en 
handel 1994 ("GATT 1994"). De Unie zal 
derhalve, nadat de preliminaire contacten 
zijn afgerond, in onderhandeling treden 
met WTO-leden die voornaamste 
leverancier zijn of een aanmerkelijk belang 
als leverancier of een oorspronkelijk 
onderhandelingsrecht hebben met 
betrekking tot elk van deze 
tariefcontingenten.

(4) Overeenkomstig de WTO-regels 
moet een dergelijke verdeling van 
tariefcontingenten die deel uitmaken van 
de lijst van de Unie van concessies en 
verbintenissen geschieden overeenkomstig 
artikel XXVIII van de Algemene 
Overeenkomst betreffende tarieven en 
handel 1994 ("GATT 1994"). De Unie zal 
derhalve, nadat de preliminaire contacten 
zijn afgerond, in onderhandeling treden 
met WTO-leden die voornaamste 
leverancier zijn of een aanmerkelijk belang 
als leverancier of een oorspronkelijk 
onderhandelingsrecht hebben met 
betrekking tot elk van deze 
tariefcontingenten. De reikwijdte van de 
onderhandelingen moet beperkt blijven en 
mag geenszins worden uitgebreid tot 
nieuwe onderhandelingen over de 
algemene voorwaarden voor of de mate 
van toegang van producten tot de markt 
van de Unie.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Daarom moet de volgende methode 
worden gebruikt: als eerste stap moet het 
gebruiksaandeel van het Verenigd 
Koninkrijk voor elk afzonderlijk 
tariefcontingent worden vastgesteld. Het 
gebruiksaandeel, dat als percentage wordt 
uitgedrukt, is het aandeel van het Verenigd 
Koninkrijk in de totale invoer van de Unie 
in het kader van het tariefcontingent over 
een recente representatieve periode van 
drie jaar. Dit gebruiksaandeel moet 

(6) Daarom moet de volgende methode 
worden gebruikt: als eerste stap moet het 
gebruiksaandeel van het Verenigd 
Koninkrijk voor elk afzonderlijk 
tariefcontingent worden vastgesteld. Het 
gebruiksaandeel, dat als percentage wordt 
uitgedrukt, is het aandeel van het Verenigd 
Koninkrijk in de totale invoer van de Unie 
in het kader van het tariefcontingent over 
een recente representatieve periode van 
drie jaar. Dit gebruiksaandeel moet 



PE631.622/ 3

NL

vervolgens worden toegepast op het 
volledige in de lijst opgenomen 
tariefcontingentvolume om tot het aandeel 
van het Verenigd Koninkrijk in een 
bepaald tariefcontingent te komen. Het 
aandeel van de Unie is wat overblijft van 
het tariefcontingent in kwestie. Dit wil 
zeggen dat het totale volume van een 
bepaald tariefcontingent niet wordt 
gewijzigd (i.e. volume EU-27 = huidig 
volume EU-28 – volume Verenigd 
Koninkrijk). De achterliggende gegevens 
moeten uit de relevante databanken van de 
Commissie worden gehaald.

vervolgens worden toegepast op het 
volledige in de lijst opgenomen 
tariefcontingentvolume, waarbij elke 
onvolledige benutting in aanmerking 
wordt genomen, om tot het aandeel van het 
Verenigd Koninkrijk in een bepaald 
tariefcontingent te komen. Het aandeel van 
de Unie is wat overblijft van het 
tariefcontingent in kwestie. Dit wil zeggen 
dat het totale volume van een bepaald 
tariefcontingent niet wordt gewijzigd (i.e. 
volume EU-27 = huidig volume EU-28 – 
volume Verenigd Koninkrijk). De 
achterliggende gegevens moeten uit de 
relevante databanken van de Commissie 
worden gehaald.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De methode voor het 
gebruiksaandeel van elk afzonderlijk 
tariefcontingent is door de Unie en het 
Verenigd Koninkrijk vastgesteld en 
overeengekomen met inachtneming van 
de voorschriften van artikel XXVIII van 
de GATT 1994, en daarom moet deze 
methode volledig worden gehandhaafd 
om een consistente toepassing ervan te 
garanderen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Voor de betrokken 
landbouwtariefcontingenten bieden de 
artikelen 184 tot en met 188 van 
Verordening (EU) nr. 1308/20131 de 
nodige rechtsgrondslag voor het beheer van 
de tariefcontingenten zodra die bij de 

(8) Voor de betrokken 
landbouwtariefcontingenten bieden de 
artikelen 184 tot en met 188 van 
Verordening (EU) nr. 1308/20131 de 
nodige rechtsgrondslag voor het beheer van 
de tariefcontingenten zodra die bij de 
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onderhavige verordening zijn verdeeld. 
Voor de tariefcontingenten voor visserij-, 
industrie- en bepaalde verwerkte 
landbouwproducten wordt het beheer 
verricht overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 32/20002. De betrokken 
tariefcontingenthoeveelheden zijn 
vastgesteld in bijlage I bij die verordening, 
die derhalve moet worden vervangen door 
de in deel B van de bijlage bij de 
onderhavige verordening vastgestelde 
hoeveelheden.

onderhavige verordening zijn verdeeld.  Bij 
dat beheer moet bijgevolg het 
landbouwmodel van de Unie geëerbiedigd 
worden, dat gebaseerd is op de 
multifunctionaliteit van 
landbouwactiviteiten, waarbij tevens 
aangedrongen wordt op de uitdrukkelijke 
erkenning van niet-commerciële 
overwegingen en benadrukt wordt dat 
rekening moet worden gehouden met de 
behoeften van de burgers op het gebied 
van voedselveiligheid, milieubescherming, 
voedselkwaliteit en dierenwelzijn. Voor de 
tariefcontingenten voor visserij-, industrie- 
en bepaalde verwerkte landbouwproducten 
wordt het beheer verricht overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 32/20002. De 
betrokken tariefcontingenthoeveelheden 
zijn vastgesteld in bijlage I bij die 
verordening, die derhalve moet worden 
vervangen door de in deel B van de bijlage 
bij de onderhavige verordening 
vastgestelde hoeveelheden.

_________________ _________________
1 Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 
december 2013 tot vaststelling van een 
gemeenschappelijke ordening van de 
markten voor landbouwproducten en tot 
intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 
922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 
1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de 
Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671).

1 Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 
december 2013 tot vaststelling van een 
gemeenschappelijke ordening van de 
markten voor landbouwproducten en tot 
intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 
922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 
1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de 
Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671).

2 Verordening (EG) nr. 32/2000 van de 
Raad van 17 december 1999 betreffende de 
opening en het beheer van de in de GATT 
geconsolideerde communautaire 
tariefcontingenten en van enkele andere 
communautaire tariefcontingenten alsmede 
tot vaststelling van de voorwaarden voor 
de wijziging of aanpassing van die 
contingenten en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1808/95 van de Raad 
(PB L 5 van 8.1.2000, blz. 1).

2 Verordening (EG) nr. 32/2000 van de 
Raad van 17 december 1999 betreffende de 
opening en het beheer van de in de GATT 
geconsolideerde communautaire 
tariefcontingenten en van enkele andere 
communautaire tariefcontingenten alsmede 
tot vaststelling van de voorwaarden voor 
de wijziging of aanpassing van die 
contingenten en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1808/95 van de Raad 
(PB L 5 van 8.1.2000, blz. 1).

Motivering

Bedoeling met dit amendement is te herinneren aan de basisprincipes van het 
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landbouwakkoord in het kader van de GATT, om ervoor te zorgen dat deze ook worden 
toegepast bij het ontwerp en de toepassing van de onderhavige verdeling van de 
tariefcontingenten.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Rekening houdend met het feit dat de 
onderhandelingen met de betrokken WTO-
leden gelijktijdig met de gewone 
wetgevingsprocedure voor de vaststelling 
van deze verordening zullen plaatsvinden, 
moet de bevoegdheid om handelingen vast 
te stellen overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
overgedragen om de bijlage bij deze 
verordening en bijlage I bij Verordening 
(EG) nr. 32/2000 te wijzigen wat betreft de 
hoeveelheden van de verdeelde 
tariefcontingenten die daarin zijn 
opgenomen, teneinde rekening te houden 
met overeenkomsten die worden gesloten 
of relevante informatie die zij ontvangt in 
de context van deze onderhandelingen 
waaruit zou blijken dat specifieke factoren 
die voorheen niet bekend waren tot een 
aanpassing van de verdeling van de 
tariefcontingenten tussen de Unie en het 
Verenigd Koninkrijk noodzaken. Er moet 
in dezelfde mogelijkheid worden voorzien 
voor gevallen waarin zulke informatie 
buiten het kader van dergelijke 
onderhandelingen beschikbaar wordt.

(9) Rekening houdend met het feit dat de 
onderhandelingen met betrokken WTO-
leden gelijktijdig met de gewone 
wetgevingsprocedure voor de vaststelling 
van deze verordening zullen plaatsvinden, 
moet de bevoegdheid om handelingen vast 
te stellen overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
overgedragen om de bijlage bij deze 
verordening en bijlage I bij Verordening 
(EG) nr. 32/2000 te wijzigen wat betreft de 
hoeveelheden van de verdeelde 
tariefcontingenten die daarin zijn 
opgenomen. Deze bijlagen dienen alleen 
te worden gewijzigd om rekening te 
houden met internationale 
overeenkomsten die worden gesloten of 
relevante informatie die de Commissie 
ontvangt, al dan niet in de context van 
deze onderhandelingen, waaruit zou blijken 
dat specifieke factoren die voorheen niet 
bekend waren tot een aanpassing van de 
verdeling van de tariefcontingenten tussen 
de Unie en het Verenigd Koninkrijk 
noodzaken.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Bij Verordening (EG) 
nr. 32/2000 van de Raad zijn aan de 
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Commissie bevoegdheden toegekend om 
enkele bepalingen van die verordening uit 
te voeren. Na de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon is het aangewezen 
die bevoegdheden in overeenstemming te 
brengen met de artikelen 290 en 291 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (VWEU). Dit moet 
waar passend geschieden door toekenning 
van gedelegeerde bevoegdheden aan de 
Commissie en door toepassing van 
bepaalde procedures die worden vermeld 
in Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad. 
Derhalve moeten de bij die verordening 
aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
vervangen door de bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen en 
uitvoeringshandelingen vast te stellen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Het in artikel 1 bedoelde aandeel van de 
Unie in de tariefcontingenten wordt 
bepaald aan de hand van de volgende 
procedure:
(1) het gebruiksaandeel van de Unie in 
de invoer, als percentage uitgedrukt, 
wordt voor elk tariefcontingent vastgesteld 
over een recente representatieve periode 
van drie jaar;
(2) het gebruiksaandeel van de Unie, 
als percentage uitgedrukt, wordt toegepast 
op het volledige tariefcontingentvolume 
om tot het aandeel van de Unie in een 
bepaald tariefcontingent te komen;
(3) voor individuele tariefcontingenten 
waarvoor gedurende de in punt 1 
bepaalde representatieve periode geen 
handel heeft plaatsgevonden, wordt het 
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aandeel van de Unie in plaats daarvan 
vastgesteld volgens de procedure van 
punt 2, op basis van het gebruiksaandeel 
van de Unie in de invoer, als percentage 
uitgedrukt, voor een ander 
tariefcontingent met dezelfde 
productdefinitie of in de overeenkomstige 
tarieflijnen buiten het contingent.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 Schrappen
Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 
32/2000 van de Raad wordt vervangen 
door de tekst in deel B van de bijlage bij 
deze verordening.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 4 om de bijlage bij deze verordening 
en bijlage I bij Verordening (EG) nr. 
32/2000 te wijzigen teneinde rekening te 
houden met het volgende:

De Commissie is bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 4 om deel A van de bijlage bij deze 
verordening te wijzigen teneinde rekening 
te houden met de onderstaande punten, 
waarbij wordt gezorgd voor samenhang 
met de gemeenschappelijke methode die 
met het Verenigd Koninkrijk is 
overeengekomen en met name wordt 
verzekerd dat de toegang tot de markt van 
de Unie zoals die eruitziet na de 
terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk niet verder gaat dan hetgeen 
wordt uitgedrukt in het aandeel van de 
handelsstromen gedurende een 
representatieve periode:
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) relevante informatie die zij ontvangt 
hetzij in de context van de 
onderhandelingen in het kader van artikel 
XXVIII van de Algemene Overeenkomst 
betreffende tarieven en handel 1994 of 
anderszins.

(b) relevante informatie die zij ontvangt 
hetzij in de context van de 
onderhandelingen in het kader van artikel 
XXVIII van de Algemene Overeenkomst 
betreffende tarieven en handel 1994 of uit 
andere bronnen die een belang in een 
specifiek tariefcontingent hebben.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Verordening (EG) nr. 32/2000 van de 
Raad wordt als volgt gewijzigd:
(1) In artikel 6 wordt lid 2 vervangen 
door:
"2. De in lid 1 bedoelde tijdelijke, gehele 
of gedeeltelijke intrekking van het recht 
om voor de tariefcontingenten in 
aanmerking te komen wordt vastgesteld 
door middel van uitvoeringshandelingen, 
na voorafgaand passend overleg tussen de 
Commissie en het betrokken begunstigde 
land. Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 10, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld."
(2) In artikel 9 wordt lid 1 vervangen 
door:
"1. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 10 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om de bijlagen I tot en met VII te 
wijzigen:
a) indien technische wijzigingen en 
aanpassingen nodig zijn ten gevolge van 
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wijzigingen van de gecombineerde 
nomenclatuur of van de Taric-codes;
b) indien aanpassingen nodig zijn ten 
gevolge van:
—overeenkomsten (ook in de vorm van 
een briefwisseling) die de Raad in het 
kader van de GATT heeft gesloten, of 
verbintenissen die de Unie in het kader 
van de GATT ten aanzien van bepaalde 
landen is aangegaan, of
—een verlenging van het schema van 
algemene preferenties, wat jute- en 
kokosproducten betreft;
c) om een ontwikkelingsland toe te 
voegen aan de lijsten in de bijlagen IV en 
V, op officieel verzoek van het betrokken 
land indien dit de nodige garanties biedt 
wat de controle op de echtheid van de 
betrokken producten betreft;
d) indien wijzigingen en aanpassingen 
nodig zijn van de definities voor met de 
hand vervaardigde producten en op 
handweefgetouwen vervaardigde 
producten en van de modellen van de 
certificaten van echtheid;
1 bis. De in lid 1 bedoelde wijzigingen van 
bijlage I die voortvloeien uit de 
terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie:
a) worden doorgevoerd in samenhang 
met de gemeenschappelijke methode die 
met het Verenigd Koninkrijk is 
overeengekomen, waarbij met name wordt 
verzekerd dat de toegang tot de markt van 
de Unie zoals die eruitziet na de 
terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk niet verder gaat dan hetgeen 
wordt uitgedrukt in het aandeel van de 
handelsstromen gedurende een 
representatieve periode; en
b) kunnen tevens worden vastgesteld 
om rekening te houden met relevante 
informatie die de Commissie ontvangt 
hetzij in de context van de 
onderhandelingen in het kader van artikel 
XXVIII van de Algemene Overeenkomst 
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betreffende tarieven en handel 1994 of uit 
andere bronnen die een belang in een 
specifiek tariefcontingent hebben."
(3) Artikel 10 wordt vervangen door:
"1. De Commissie wordt bijgestaan door 
het bij artikel 285 van Verordening (EU) 
nr. 952/2013 ingestelde Comité 
Douanewetboek.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 
182/2011 van toepassing."
(4) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
"Artikel 10 bis
1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.
2. De in artikel 9 bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend voor een termijn 
van vijf jaar met ingang van … [datum 
van inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening]. De Commissie 
stelt uiterlijk negen maanden voor het 
einde van de termijn van vijf jaar een 
verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. 
De bevoegdheidsdelegatie wordt 
stilzwijgend met termijnen van dezelfde 
duur verlengd, tenzij het Europees 
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie 
maanden voor het einde van elke termijn 
tegen een dergelijke verlenging verzet.
3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 9 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het besluit laat 
de geldigheid van de reeds van kracht 
zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
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4. Vóór de vaststelling van een 
gedelegeerde handeling raadpleegt de 
Commissie de door elke lidstaat 
aangewezen deskundigen overeenkomstig 
de beginselen die zijn neergelegd in het 
Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 
2016 over beter wetgeven.
5. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving 
aan het Europees Parlement en de Raad.
6. Een overeenkomstig artikel 9 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad binnen een 
termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad 
daartegen bezwaar heeft gemaakt, of 
indien zowel het Europees Parlement als 
de Raad voor het verstrijken van die 
termijn de Commissie hebben 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad met twee maanden verlengd."
(5) Bijlage I wordt vervangen door deel 
B van de bijlage bij deze verordening.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen als bedoeld in 
bijlage 3 wordt aan de Commissie 
toegekend voor een periode van [vier] jaar 
met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

(2) De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen als bedoeld in 
bijlage 3 wordt aan de Commissie 
toegekend voor een periode van vijf jaar 
met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening. De 
Commissie stelt uiterlijk negen maanden 
voor het einde van de termijn van vijf jaar 
een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
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met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen een dergelijke 
verlenging verzet.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Vóór de vaststelling van een 
gedelegeerde handeling raadpleegt de 
Commissie de door elke lidstaat 
aangewezen deskundigen overeenkomstig 
de beginselen die zijn neergelegd in het 
Interinstitutioneel Akkoord over beter 
wetgeven van 13 april 2016.

(4) Vóór de vaststelling van een 
gedelegeerde handeling raadpleegt de 
Commissie de door elke lidstaat 
aangewezen deskundigen overeenkomstig 
de beginselen die zijn neergelegd in het 
Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 
2016 over beter wetgeven. Om te zorgen 
voor gelijke toegang tot alle informatie 
ontvangen het Europees Parlement en de 
Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip 
als de deskundigen van de lidstaten.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Een overeenkomstig artikel 3 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van [twee maanden] na de 
kennisgeving van die handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad vóór het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met [een maand] verlengd.

(6) Een overeenkomstig artikel 3 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van [twee maanden] na de 
kennisgeving van die handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad vóór het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met [twee maanden] verlengd.
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen 1 en 2 zijn van toepassing met 
ingang van de datum waarop het recht van 
de Unie niet meer op het Verenigd 
Koninkrijk van toepassing is 
overeenkomstig een door de Unie en het 
Verenigd Koninkrijk krachtens artikel 50 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie gesloten overeenkomst, of bij 
ontstentenis van een dergelijke 
overeenkomst, met ingang van 30 maart 
2019.

Artikel 1 en het nieuwe artikel 3 bis, lid 5, 
zijn van toepassing met ingang van de 
datum waarop het recht van de Unie niet 
meer op het Verenigd Koninkrijk van 
toepassing is overeenkomstig een door de 
Unie en het Verenigd Koninkrijk krachtens 
artikel 50 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie gesloten overeenkomst, of 
bij ontstentenis van een dergelijke 
overeenkomst, met ingang van 30 maart 
2019.

(De nummering in het Commissievoorstel is niet correct. Er zijn twee artikelen met het 
nummer 4.)


