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BEKNOPTE MOTIVERING

Ontwikkelingssamenwerking omvat een aanzienlijk aantal besluiten van de Europese Unie 
(financieringsbesluiten) die worden vastgesteld volgens het comitologiebesluit: De jaarlijkse 
verslagen van de secretaris-generaal van de Commissie laten zien dat de Commissie de 
afgelopen drie jaar (2006-2008) op dit gebied 795 uitvoeringsmaatregelen heeft vastgesteld. 

Deze maatregelen zijn in de meeste gevallen vastgesteld volgens de "beheersprocedure" zoals 
vastgelegd in artikel 4 van Besluit 1999/468/EG van de Raad (comitologie). 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking is van mening dat deze procedure niet bevredigend 
was: daarom waren onder het oude Verdrag reeds veranderingen voorgesteld ter introductie van 
de regelgevingsprocedure met toetsing voor besluiten in het kader van het instrument voor 
externe betrekkingen.

Nu het Verdrag van Lissabon in werking is getreden, moeten de bestaande 
comitologiebepalingen worden vervangen door gedelegeerde handelingen en 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie.

Op dit moment worden moeizame onderhandelingen gevoerd met de Commissie en de 
medewetgever, waarbij de Commissie ontwikkelingssamenwerking de nadrukkelijke doelstelling 
heeft geformuleerd de verdragsbepaling betreffende gedelegeerde handelingen (artikel 290) toe 
te passen op de financieringsinstrumenten voor externe betrekkingen.

Voor de Commissie ontwikkelingssamenwerking is de automatische omzetting van de huidige 
"beheersprocedure" in de "onderzoeksprocedure" derhalve onaanvaardbaar.

Het is van groot belang in herinnering te brengen dat de gewone wetgevingsprocedure van 
toepassing is op het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking, hetgeen betekent dat het 
Europees Parlement en de Raad op voet van gelijkheid optreden als medewetgevers. Om die 
reden dient het Europees Parlement alle verwante controlebevoegdheden uit te oefenen met 
betrekking tot gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen. Het Parlement moet met 
name zijn bestaande rechten (recht van controle, democratisch toezicht, toegang tot informatie) 
en de mogelijkheid deze te versterken na inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon 
behouden.

Om te waarborgen dat het Europees Parlement op voet van gelijkheid wordt behandeld kan de 
mogelijkheid worden overwogen vertegenwoordigers van het Europees Parlement toegang te 
verschaffen tot de bijeenkomsten van de "comités van vertegenwoordigers van de lidstaten".

Tot slot dienen zowel het Europees Parlement als de Raad over de mogelijkheid te beschikken 
bezwaar te maken tegen een ontwerpuitvoeringsmaatregel indien deze in strijd is met een besluit 
van de Unie.
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AMENDEMENTEN

De Commissie ontwikkelingssamenwerking 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 uitoefening van 
de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie overeenkomstig artikel 291 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie

Motivering

De voorgestelde verordening heeft betrekking op alle elementen van de 
uitvoeringsbevoegdheden overeenkomstig artikel 291 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en niet alleen op de controle daarop. Daarnaast moet het Europees 
Parlement, als medewetgever, op voet van gelijkheid worden geplaatst met de Raad.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Volgens het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie dienen het 
Europees Parlement en de Raad nu de 
algemene voorschriften en beginselen vast 
te stellen die van toepassing zijn op de
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

(3) Volgens het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie dienen het 
Europees Parlement en de Raad nu de 
algemene voorschriften en beginselen vast 
te stellen die van toepassing zijn op de 
uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie.

Motivering

Zie de motivering bij amendement 1.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het is noodzakelijk ervoor te zorgen dat 
de procedures voor een dergelijke controle 
duidelijk en doeltreffend zijn en in 
verhouding staan tot de aard van de 
uitvoeringshandelingen en dat in die 
procedures de institutionele vereisten van 
het Verdrag alsook de ervaring die is 
opgedaan bij en de gebruikelijke 
werkmethoden die voortvloeiden uit de 
toepassing van Besluit 1999/468/EG tot 
uiting komen.

(4) Het is noodzakelijk ervoor te zorgen dat 
de procedures voor controle duidelijk en 
doeltreffend zijn en in verhouding staan tot 
de aard van de uitvoeringshandelingen en 
dat in die procedures de institutionele 
vereisten van het Verdrag, de 
gelijkwaardigheid van de rol van het 
Europees Parlement en de Raad ten 
aanzien van alle handelingen die volgens 
de gewone wetgevingsprocedure worden 
vastgesteld, alsook de ervaring die is 
opgedaan bij en de gebruikelijke 
werkmethoden die voortvloeiden uit de 
toepassing van Besluit 1999/468/EG tot 
uiting komen.

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Er dienen criteria te worden 
vastgesteld om de procedure te bepalen die 
gebruikt moet worden voor de vaststelling 
van de uitvoeringshandelingen. Om een 
grotere samenhang tot stand te brengen 
en ervoor te zorgen dat de procedurele 
voorschriften in verhouding staan tot de 
aard van de vast te stellen 
uitvoeringshandelingen, moeten die 
criteria bindend zijn.

(8) Onverminderd de procedure die 
gebruikt moet worden voor de vaststelling 
van de uitvoeringshandelingen, die in de 
basisbesluiten wordt vastgesteld, moet de 
onderzoeksprocedure in beginsel worden 
gebruikt voor de vaststelling van 
algemene uitvoeringsmaatregelen, waar 
uniformiteit nodig is.
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Motivering

Het besluit om ofwel de adviesprocedure te gebruiken, die de Commissie meer bevoegdheden 
geeft, ofwel de onderzoeksprocedure, die de lidstaten meer bevoegdheden geeft, moet aan de 
medewetgever van het basisbesluit worden overgelaten.

Amendement 5

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 ontwerp-maatregelen kunnen herzien 
indien door het comité geen advies wordt 
uitgebracht, rekening houdend met de 
standpunten die binnen het comité zijn 
ingenomen.

(9) De onderzoeksprocedure moet voorzien 
in een zodanige controle 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 
standpunten die binnen het comité zijn 
ingenomen.

Motivering

Het besluit om ofwel de adviesprocedure te gebruiken, die de Commissie meer bevoegdheden 
geeft, ofwel de onderzoeksprocedure, die de lidstaten meer bevoegdheden geeft, moet aan de 
medewetgever van het basisbesluit worden overgelaten.
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Amendement 6

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.

Schrappen

Amendement 7

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 vereist
zijn en waarin is bepaald dat de 
vaststelling van uitvoeringshandelingen 
door de Commissie aan de controle van 
lidstaten is onderworpen.

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De onderzoeksprocedure is alleen van 
toepassing voor de vaststelling van:

2. De onderzoeksprocedure is in beginsel 
van toepassing voor de vaststelling van 
algemene uitvoeringsmaatregelen, 
waarbij uniformiteit nodig is.
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a) uitvoeringsmaatregelen met algemene 
strekking;
b) andere uitvoeringsmaatregelen met 
betrekking tot:
i) het gemeenschappelijk landbouw- en 
visserijbeleid;
ii) het milieu, de beveiliging en veiligheid 
of bescherming van de gezondheid of de 
veiligheid van mensen, dieren of planten;
iii) de gemeenschappelijke 
handelspolitiek.

Motivering

Het besluit om ofwel de adviesprocedure te gebruiken, die de Commissie meer bevoegdheden 
geeft, ofwel de onderzoeksprocedure, die de lidstaten meer bevoegdheden geeft, moet aan de 
medewetgever van het basisbesluit worden overgelaten.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor alle andere 
uitvoeringsmaatregelen en voor de in lid 2 
bedoelde uitvoeringsmaatregelen waar dit 
wenselijk wordt geacht, is de 
raadplegingsprocedure van toepassing.

Schrappen

Motivering

Het besluit om ofwel de adviesprocedure te gebruiken, die de Commissie meer bevoegdheden 
geeft, ofwel de onderzoeksprocedure, die de lidstaten meer bevoegdheden geeft, moet aan de 
medewetgever van het basisbesluit worden overgelaten.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Bezwaren tegen 

ontwerpuitvoeringsmaatregelen
Indien het Europees Parlement of de 
Raad bezwaren kenbaar maken tegen 
ontwerpuitvoeringsmaatregelen waarvan 
de goedkeuring wordt overwogen en die 
overeenkomstig een krachtens artikel 294 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie vastgesteld 
basisbesluit aan een comité zijn 
voorgelegd, omdat zij menen dat die 
maatregelen het basisbesluit niet 
eerbiedigen, neemt de Commissie die 
ontwerpmaatregelen in heroverweging.
De Commissie kan de 
ontwerpuitvoeringsmaatregelen
waartegen het Europees Parlement of de 
Raad bezwaar heeft gemaakt, intrekken of 
een nieuwe ontwerpmaatregel voorstellen 
waarin rekening wordt gehouden met het 
commentaar van het Europees Parlement 
en de Raad.

Motivering

Het huidige recht van controle van het Europees Parlement moet worden gehandhaafd. Artikel 8 
van Besluit 99/468 moet derhalve in de verordening worden opgenomen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de standpunten, en de overwegingen 
die aan die standpunten ten grondslag 
liggen, van de vertegenwoordigers van de 
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lidstaten;

Motivering

De standpunten van de vertegenwoordigers van de lidstaten moeten toegankelijk zijn voor het 
Europees Parlement (waarvan alle zittingen en commissievergaderingen openbaar zijn).

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 in lid 1 bedoelde gegevens. Daartoe 
ontvangen het Europees Parlement en de 
Raad, op hetzelfde moment als de leden 
van de comités en op dezelfde 
voorwaarden, alle in lid 1 bedoelde 
informatie.

Motivering

Het amendement verduidelijkt de modaliteiten voor de terbeschikkingstelling van informatie 
door de relevante bepalingen van het Interinstitutioneel Akkoord van 3 juni 2008 over te nemen.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Vertegenwoordigers van het 
Europees Parlement hebben als 
waarnemer toegang tot de 
comitévergaderingen.

Motivering

De comitévergaderingen moeten toegankelijk zijn voor waarnemers van het Europees Parlement 
(waarvan alle zittingen en commissievergaderingen openbaar zijn).
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9
Intrekking van Besluit 1999/468/EG

Schrappen

Besluit 1999/468/EG wordt ingetrokken.
De gevolgen van artikel 5 bis van het 
ingetrokken besluit blijven gehandhaafd 
voor de toepassing van de bestaande 
basisbesluiten waarin naar dat artikel 
wordt verwezen.

Motivering

In afwachting van het besluit met betrekking tot de toepassing van artikel 290 (gedelegeerde 
handelingen) op de financieringsinstrumenten voor externe betrekkingen, zal het 
comitologiebesluit op dit gebied beperkt van toepassing blijven.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

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:

Schrappen

a) verwijzingen naar artikel 3 van 
Besluit 1999/468/EG gelden als 
verwijzingen naar artikel 4 van deze 
verordening;
b) verwijzingen naar de artikelen 4 en 5 
van Besluit 1999/468/EG gelden als 
verwijzingen naar artikel 5 van deze 
verordening;
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c) verwijzingen naar artikel 6 van 
Besluit 1999/468/EG gelden als 
verwijzingen naar artikel 6 van deze 
verordening;
d) verwijzingen naar de artikelen 7 en 8 
van Besluit 1999/468/EG gelden als 
verwijzingen naar artikel 8 van deze 
verordening.
2. De artikelen 3 en 7 van deze 
verordening zijn van toepassing op alle 
bestaande comités.

Motivering

Een automatische omzetting, zoals voorgesteld door de Commissie, zou de bevoegdheden van het 
Europees Parlement ondermijnen. Een dergelijke omzetting kan worden goedgekeurd nadat 
overeenstemming is bereikt over de toepassing van artikel 290 (gedelegeerde handelingen) op de 
instrumenten voor externe relaties.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Aanpassing van bestaande besluiten

Vóór 31 december 2010 onderzoekt de 
Commissie de vigerende wetgeving van de 
Unie en doet zij de nodige 
wetgevingsvoorstellen om deze wetgeving 
in overeenstemming te brengen met de 
bepalingen van het Verdrag van Lissabon, 
in het bijzonder aan de artikelen 290 en 
291 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie.

Motivering

Een automatische omzetting, zoals voorgesteld door de Commissie, zou de bevoegdheden van het 
Europees Parlement ondermijnen. Een dergelijke omzetting kan worden goedgekeurd nadat 
overeenstemming is bereikt over de toepassing van artikel 290 (gedelegeerde handelingen) op de 
instrumenten voor externe relaties.



AD\818840NL.doc 13/16 PE441.193v02-00

NL

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 ter
Beperking van de omzetting

Artikel 10 van deze verordening is niet 
van toepassing op:
Verordening (EG) nr. 1905/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2006 tot invoering van een 
financieringsinstrument voor 
ontwikkelingssamenwerking1;
Verordening (EG) nr. 1638/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
24 oktober 2006 houdende algemene 
bepalingen tot invoering van een 
Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument2;
Verordening (EG) nr. 1717/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 november 2006 tot invoering van een 
stabiliteitsinstrument3;
Verordening (EG) nr. 1889/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 december 2006 tot instelling van een 
financieringsinstrument voor de 
bevordering van democratie en 
mensenrechten in de wereld4;
Verordening (Euratom) nr. 300/2007 van 
de Raad van 19 februari 2007 tot 
invoering van een instrument voor 
samenwerking op het gebied van 
nucleaire veiligheid5;
Verordening (EG) nr. 1934/2006 van de 
Raad van 21 december 2006 tot 
vaststelling van een 
financieringsinstrument voor de 
samenwerking met geïndustrialiseerde 
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landen en andere landen en gebieden met 
een hoog inkomen6;
Verordening (EG) nr. 1085/2006 van de 
Raad van 17 juli 2006 tot invoering van 
een instrument voor pretoetredingssteun 
(IPA)7;
Verordening (EG) nr. 1337/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 december 2008 tot vaststelling van een 
snelleresponsfaciliteit voor maatregelen 
tegen de scherpe stijging van de 
voedselprijzen in de 
ontwikkelingslanden8;
Besluit van de Raad 2006/526/EG van 
17 juli 2006 inzake de betrekkingen 
tussen de Europese Gemeenschap, 
enerzijds, en Groenland en het Koninkrijk 
Denemarken, anderzijds9;
Verordening (EG) nr. 1257/96 van de 
Raad van 20 juni 1996 betreffende 
humanitaire hulp10.
_____________________
1 PB L 378 van 27.12.2006, blz. 41.
2  PB L 310 van 9.11.2006, blz. 1.
3 PB L 327 van 24.11.2006, blz. 1.
4 PB L 386 van 29.12.2006, blz. 1.
5 PB L 81 van 22.3.2007, blz. 1.
6 PB L 405 van 30.12.2006, blz. 41.
7 PB L 210 van 31.7.2006, blz. 82.
8 PB L 354 van 31.12.2008, blz. 62.
9 PB L 208 van 29.7.2006, blz. 28.
10 PB L 163 van 2.7.1996, blz. 1.

Motivering

Een automatische horizontale omzetting, zoals voorgesteld door de Commissie, voordat een 
besluit is genomen inzake de toepassing van artikel 290 (gedelegeerde handelingen) op de 
instrumenten voor externe relaties, veroorzaakt een leemte in de wetgeving. Niets in de 
voorgestelde verordening duidt erop dat de Commissie een onderzoek zal voorstellen met het 
oog op de introductie van gedelegeerde handelingen. Indien de artikelen 9 en 10 van de 
voorgestelde verordening worden gehandhaafd, waarmee de nu bindende comitologieprocedure 
wordt geschrapt, verschaft het onderhavige amendement het Europees Parlement daarom de 
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vereiste juridische basis om bezwaar te maken tegen maatregelen die indruisen tegen besluiten 
met betrekking tot externe relaties.
Indien de amendementen 14 en 15 daarentegen worden aangenomen, zodat de huidige 
comitologieprocedure gehandhaafd blijft, komen de amendementen 17 en 18 te vervallen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 van deze verordening is van 
toepassing met ingang van 1 december 
2010.

Schrappen

Motivering

Vloeit voort uit de schrapping van artikel 10.
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