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BEKNOPTE MOTIVERING

I- Het voorstel van de Commissie

De Commissie heeft een aanvang gemaakt met de codificatie van Verordening (EEG) 
nr. 3880/91 van de Raad van 17 december 1991 inzake de verstrekking van statistieken van de 
nominale vangsten van lidstaten die in het noordoostelijke gedeelte van de Atlantische 
Oceaan vissen en daartoe een voorstel bij de wetgever ingediend1. De nieuwe verordening
moest de verschillende besluiten die erin zijn verwerkt vervangen (zie bijlage VI bij het 
voorstel).

Inmiddels is Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden2 gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG van de Raad3, dat de 
regelgevingsprocedure met toetsing heeft ingevoerd.

Overeenkomstig de gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en 
de Commissie4 van 17 juli 2006 betreffende Besluit 2006/512/EG, vergt de toepassing van 
deze nieuwe procedure op reeds geldende, volgens de procedure van artikel 251 van het 
Verdrag aangenomen besluiten, dat deze besluiten volgens de geldende procedures worden 
aangepast.

De codificatie van Verordening (EEG) nr. 3880/91 moet daarom worden hergeschikt, 
teneinde de voor de aanpassing aan de nieuwe comitéprocedure noodzakelijke wijzigingen in 
dit voorstel te kunnen opnemen.

II- De algemene context

De voorwaarden voor de toepassing van de regelgevingsprocedure met toetsing zijn 
gedefinieerd in het nieuwe artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EEG zoals gewijzigd: het 
basisbesluit moet worden aangenomen volgens de medebeslissingsprocedure en aan de 
Commissie moet de bevoegdheid worden verleend om "maatregelen van algemene strekking 
(aan te nemen) tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van het besluit, ook wanneer de 
wijziging behelst dat sommige van deze niet-essentiële onderdelen worden geschrapt of dat 
het besluit wordt aangevuld met nieuwe niet-essentiële onderdelen" (hierna "quasi-
wetgevende maatregelen" genoemd). 

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie hebben in de gemeenschappelijke 
verklaring van juli 2006 een lijst vastgesteld van basisbesluiten die dringend aangepast 
moesten worden aan de regelgevingsprocedure met toetsing (prioritaire aanpassingsoperatie). 

De Commissie heeft op 23 november 2007 een mededeling aangenomen betreffende de 
algemene aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing (COM(2007)740 definitief), 
                                               
1 COM(2006) 497 def.
2 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
3 Besluit is op 23.7.2006 in werking getreden (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11).
4 PB C 255 van 21.10.2006, blz. 1
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waarin drie lijsten zijn opgenomen met 225 wetgevingsbesluiten die eveneens aangepast 
dienen te worden; lijst 1 ("algemene lijst") – 156 besluiten die via de "omnibus"-
wijzigingsverordeningen1 dienen te worden aangepast; lijst 2 ("lijst van de besluiten waarvoor 
een codificatie is gepland") – 23 wetgevingsbesluiten zullen worden aangepast hetzij door een 
wijzigingsbesluit voor te stellen, hetzij door het codificatievoorstel om te zetten in een 
voorstel voor een herschikking, afhankelijk van het stadium waarin het codificatieproces 
verkeert; lijst 3 ("lijst van de overige besluiten die moeten worden aangepast") - de 
aanpassing zal plaatsvinden hetzij in het kader van een ingrijpende wijziging van het 
basisbesluit die verder zal gaan dan louter comitologieaspecten, hetzij geen zin heeft wegens 
de komende intrekking van het basisbesluit.

III- Opmerkingen van de rapporteur

Dit wetgevingsbesluit van de Commissie is opgenomen onder bovengenoemde lijst 2 en zal 
worden aangepast volgens de methode van herschikking2.

Op 12 december 2007 heeft de Conferentie van Voorzitters besloten de Commissie juridische 
zaken te benoemen tot de ten principale bevoegde commissie voor de aanpassing van de 
bestaande wetgevingsbesluiten aan de nieuwe comitéprocedure, die voor advies wordt 
bijgestaan door de verschillende gespecialiseerde comités. 

Volgens het advies van 25 januari 2008 van de Adviesgroep van de Juridische Diensten van 
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie3, heeft het voorstel van de Commissie 
geen enkele materiële wijziging tot gevolg anders dan de wijzigingen die in het voorstel als 
zodanig zijn aangemerkt. In hetzelfde advies wordt met betrekking tot de ongewijzigde 
bepalingen van vorige besluiten waarin deze materiële wijzigingen zijn opgenomen, echter 
gesteld dat de Commissie zich beperkt tot een loutere codificatie zonder materiële 
wijzigingen.

De Adviesgroep heeft in haar advies nog een aantal noodzakelijke technische aanpassingen 
opgenomen die ervoor zorgen dat het voorstel in overeenstemming is met de codificatieregels. 
De rapporteur voor advies is van mening dat het passend is deze technische aanpassingen 
door te voeren. Het besluit omtrent deze kwestie dient echter door de Commissie juridische 
zaken te worden genomen.

Wat betreft de voorgestelde materiële wijzigingen (zie de artikelen 2 en 5 en overwegingen 1, 
9 en 10) is de rapporteur voor advies van mening dat deze beperkt zijn tot een voorstel voor 
een volledige en correcte aanpassing aan de nieuwe regelgevingsprocedure met toetsing. 

De nieuwe procedure beantwoordt aan het verzoek dat het Europees Parlement al lang 
geleden heeft ingediend teneinde zijn controlerecht op de uitvoering van wetgevingsbesluiten 
die in het kader van de medebeslissingsprocedure zijn aangenomen, te versterken. Het 
                                               
1 Zie documenten COM(2007)0741, COM(2007)0824 en COM(2007)0822, vaak de 1ste, 2de en 3de "omnibus" 
genoemd.
2 De aanneming van een nieuw besluit, waarbij de materiële wijzigingen van een vorig besluit en de 
ongewijzigde bepalingen van dat besluit in één enkele tekst worden samengebracht.
3 Ingesteld middels Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de 
herschikking van besluiten (PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1).
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Europees Parlement kan bezwaar maken tegen de beoogde "quasi-wetgevende maatregelen"1

binnen de termijnen en volgens de voorwaarden die zijn vastgesteld in de leden 3 en 4 van het 
nieuwe artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EEG zoals gewijzigd, wanneer het Parlement van 
mening is dat deze maatregelen de uitvoeringsbevoegdheden waarin het basisbesluit voorziet, 
overschrijden, of niet verenigbaar zijn met het doel of de inhoud van het basisbesluit of niet 
stroken met het subsidiariteits- of het evenredigheidsbeginsel.

******

De Commissie visserij verzoekt de ten principale bevoegde Commissie juridische zaken voor 
te stellen het voorstel van de Commissie goed te keuren.

                                               
1 In het bijzonder de aanpassing van de lijsten van vissoorten en statistische visserijgebieden, alsmede de 
omschrijvingen van deze visserijgebieden en de mate waarin gegevens mogen worden samengevoegd.
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