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AMENDEMENTEN

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot vaststelling van de 
voorschriften en algemene beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren

Verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot vaststelling van de 
voorschriften en algemene beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren overeenkomstig 
artikel 291 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De onderzoeksprocedure dient alleen te 
worden toegepast voor de vaststelling van 
maatregelen met algemene strekking die 
tot doel hebben basisbesluiten ten uitvoer 
te leggen en van specifieke maatregelen 
met potentieel significante gevolgen. Die 
procedure moet voorzien in een zodanige
controle door de lidstaten dat maatregelen 
niet kunnen worden vastgesteld indien zij 
indruisen tegen het advies van het comité, 
tenzij in zeer uitzonderlijke 
omstandigheden waarin de Commissie 
ondanks een negatief advies voor een 
beperkte termijn maatregelen moet kunnen 
vaststellen en toepassen. De Commissie 
moet ontwerpmaatregelen kunnen herzien 
indien door het comité geen advies wordt 
uitgebracht, rekening houdend met de 

(9) De onderzoeksprocedure dient te 
voorzien in een methode voor controle die 
de lidstaten in staat stelt ervoor te zorgen 
dat maatregelen niet kunnen worden 
vastgesteld indien zij indruisen tegen het 
advies van het comité, of wanneer het 
comité geen advies geeft. De Commissie 
moet desalniettemin in zeer uitzonderlijke, 
in het basisbesluit vast te stellen
omstandigheden maatregelen kunnen 
vaststellen en toepassen voor een beperkte 
termijn, waarbinnen zij de maatregelen 
ter controle aan de lidstaten voorlegt. De 
Commissie moet ontwerpmaatregelen 
kunnen herzien, rekening houdend met de 
standpunten die binnen het comité zijn 
ingenomen.
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standpunten die binnen het comité zijn 
ingenomen.

Motivering

Het besluit om ofwel de adviesprocedure ofwel de onderzoeksprocedure te gebruiken, moet 
aan de wetgever worden overgelaten in het basisbesluit. Wanneer er geen advies is of in het 
geval van een negatief advies moet de Commissie alleen voor een beperkte termijn 
maatregelen kunnen vaststellen, waarmee het de tijd krijgt haar oorspronkelijke voorstel te 
wijzigen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In alle andere gevallen alsook 
wanneer zij het meest geschikt wordt 
geacht, wordt de raadplegingsprocedure 
gebruikt.

(10) In gevallen waar de 
onderzoeksprocedure niet van toepassing 
is, wordt de raadplegingsprocedure 
gebruikt.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Het Europees Parlement of de 
Raad kan de Commissie op elk moment te 
kennen geven dat een 
ontwerpuitvoeringshandeling de bij het 
basiswetgevingsbesluit verleende 
uitvoeringsbevoegdheden overschrijdt. In 
een dergelijk geval onderwerpt de 
Commissie de desbetreffende 
ontwerpmaatregel aan een hernieuwd 
onderzoek en brengt zij het Europees 
Parlement en de Raad op de hoogte van 
de actie die zij overweegt te ondernemen 
en van de redenen daarvoor.
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Motivering

Een recht van controle, zoals voorheen voorzien in artikel 8 van het comitologiebesluit, is 
voor iedere medewetgever noodzakelijk om aan de Commissie kenbaar te kunnen maken dat 
hij van mening is dat een ontwerpuitvoeringsmaatregel de bij het basiswetgevingsbesluit 
verleende uitvoeringsbevoegdheden overschrijdt.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden de algemene 
voorschriften en beginselen vastgesteld die 
van toepassing zijn op de regelingen die 
gelden in de gevallen waarbij het op grond 
van een juridisch bindende handeling van 
de Unie (hierna "basisbesluit" genoemd) 
vereist is dat de vaststelling van bindende
uitvoeringshandelingen door de Commissie 
aan de controle van lidstaten is
onderworpen.

Bij deze verordening worden de algemene 
voorschriften en beginselen vastgesteld die 
van toepassing zijn op de regelingen die 
gelden in de gevallen waarbij op grond van 
een juridisch bindende handeling van de 
Unie (hierna "basisbesluit" genoemd) 
uniforme uitvoeringsvoorwaarden 
noodzakelijk blijken en vereist is dat de 
vaststelling van uitvoeringshandelingen 
door de Commissie aan de controle van de
lidstaten wordt onderworpen.

Motivering

Het moet duidelijk tot uiting komen dat artikel 291 VWEU het aan het Parlement en de Raad 
overlaat om vast te stellen in welke situaties uniforme voorwaarden noodzakelijk zijn voor de 
uitvoering van handelingen die in het kader van de gewone wetgevingsprocedure zijn 
vastgesteld en waarin dus uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie moeten worden 
overgedragen, en om te bepalen welke controles door de lidstaten van toepassing zijn op de 
uitoefening van dergelijke uitvoeringsbevoegdheden.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig de aard van de 
desbetreffende uitvoeringsmaatregelen, 
kan een basisbesluit voorzien in de 
toepassing van de onderzoeksprocedure of 

1. Een basisbesluit kan voorzien in de 
toepassing van de onderzoeksprocedure of 
de raadplegingsprocedure, met 
inachtneming van de aard en de gevolgen 
van de desbetreffende 
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de raadplegingsprocedure. uitvoeringsmaatregelen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de ontwerpmaatregelen niet in 
overeenstemming zijn met het advies van 
het comité, worden die maatregelen door 
de Commissie niet vastgesteld. De 
voorzitter kan de ontwerpmaatregelen ter 
verdere bespreking voorleggen of een 
gewijzigde versie van de 
ontwerpmaatregelen indienen.

3. Wanneer de ontwerpmaatregelen niet in 
overeenstemming zijn met het advies van 
het comité, of wanneer het comité geen 
advies geeft, worden die maatregelen door 
de Commissie niet vastgesteld. De 
voorzitter kan de ontwerpmaatregelen ter 
verdere bespreking voorleggen of een 
gewijzigde versie van de 
ontwerpmaatregelen indienen.

Motivering

Een negatief advies en het ontbreken van een advies moeten dezelfde gevolgen hebben en 
leiden tot verdere besprekingen binnen het comité voordat de maatregelen eventueel worden 
vastgesteld.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer geen advies is uitgebracht, 
kan de Commissie de ontwerpmaatregelen 
vaststellen. Wanneer de Commissie de 
ontwerpmaatregelen niet vaststelt, kan de 
voorzitter een gewijzigde versie van de 
ontwerpmaatregelen aan het comité 
voorleggen.

Schrappen

Motivering

Houdt verband met het amendement op artikel 5, lid 3.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voorzitter legt onverwijld de in lid 2 
bedoelde maatregelen aan het 
desbetreffende comité voor om diens
advies te verkrijgen overeenkomstig de in 
het basisbesluit vastgestelde procedure.

3. De voorzitter legt de in lid 2 bedoelde 
maatregelen onmiddellijk aan het 
desbetreffende comité voor om binnen één 
maand zijn advies te verkrijgen 
overeenkomstig de in het basisbesluit 
vastgestelde procedure.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Bezwaren tegen 

ontwerpuitvoeringsmaatregelen
Het Europees Parlement of de Raad mag 
op ieder moment aan de Commissie
kenbaar maken dat een 
ontwerpuitvoeringsmaatregel de bij het 
basisbesluit verleende 
uitvoeringsbevoegdheden zijns inziens 
overschrijdt.
Rekening houdend met de redenen voor 
de bezwaren en binnen de voor de lopende 
procedure geldende termijnen kan de 
Commissie het comité nieuwe 
ontwerpmaatregelen voorleggen of bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
voorstel op basis van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie indienen.

Motivering

Het bestaande recht van controle van het EP moet worden gehandhaafd.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de beknopte verslagen, samen met de 
lijsten van de autoriteiten en organisaties 
waarvan de personen die door de lidstaten 
zijn aangewezen om hen te 
vertegenwoordigen deel uitmaken,

(b) de verslagen, samen met de lijsten van 
de autoriteiten en organisaties waarvan de 
personen die door de lidstaten zijn 
aangewezen om hen te vertegenwoordigen 
deel uitmaken,

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Europees Parlement en de Raad 
hebben toegang tot de in lid 1 bedoelde 
gegevens.

2. Het Europees Parlement, de Raad en de 
lidstaten hebben in gelijke mate toegang 
tot de gegevens. Zij ontvangen alle in lid 1 
bedoelde gegevens op hetzelfde tijdstip en 
onder dezelfde voorwaarden als de 
comités.

Motivering

Verduidelijking van de modaliteiten voor het doorgeven van gegevens, in overeenstemming 
met het interinstitutioneel akkoord van 3 juni 2008.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer vóór de inwerkingtreding van 
deze verordening vastgestelde 
basisbesluiten voorzien in de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie overeenkomstig 
Besluit 1999/468/EG zijn de volgende 
regels van toepassing:

1. In afwachting van de aanpassing van 
vóór de inwerkingtreding van deze 
verordening vastgestelde basisbesluiten die 
voorzien in de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie overeenkomstig 
Besluit 1999/468/EG, zijn de volgende 
regels van toepassing:
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a) verwijzingen naar artikel 3 van 
Besluit 1999/468/EG gelden als 
verwijzingen naar artikel 4 van deze 
verordening;

a) wanneer het basisbesluit verwijst naar 
artikel 3 van Besluit 1999/468/EG, is de in
artikel 4 van deze verordening genoemde 
raadplegingsprocedure van toepassing;

b) verwijzingen naar de artikelen 4 en 5 
van Besluit 1999/468/EG gelden als 
verwijzingen naar artikel 5 van deze 
verordening;

b) wanneer het basisbesluit verwijst naar 
de artikelen 4 en 5 van 
Besluit 1999/468/EG, is de in artikel 5 van 
deze verordening genoemde 
onderzoeksprocedure van toepassing;

c) verwijzingen naar artikel 6 van 
Besluit 1999/468/EG gelden als 
verwijzingen naar artikel 6 van deze 
verordening;

c) wanneer het basisbesluit verwijst naar 
artikel 6 van Besluit 1999/468/EG, is
artikel 6 van deze verordening van 
toepassing;

d) verwijzingen naar de artikelen 7 en 8 
van Besluit 1999/468/EG gelden als 
verwijzingen naar artikel 8 van deze 
verordening.

d) wanneer het basisbesluit verwijst naar 
de artikelen 7 en 8 van 
Besluit 1999/468/EG, is artikel 8 van deze 
verordening van toepassing;

Motivering

Er moet duidelijk worden gemaakt dat de overgangsregeling als bedoeld in artikel 10 van het 
voorstel slechts een technische oplossing is die geen afbreuk doet aan de noodzakelijke 
aanpassing van het acquis per geval.
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