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BEKNOPTE MOTIVERING

In artikel 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is het 
raamwerk voor de vaststelling van uitvoeringshandelingen neergelegd. Volgens artikel 291, 
lid 3, leggen het Europees Parlement en de Raad bij verordeningen de algemene voorschriften 
en beginselen vast die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van 
de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren.

In haar voorstel voor een verordening (COM(2010)0083) beoogt de Commissie aan dit 
vereiste te voldoen door invoering van een raadplegingsprocedure en een 
onderzoeksprocedure om de vaststelling van uitvoeringshandelingen te regelen.

De nieuwe verordening moet duidelijk aangeven dat het Parlement en de Raad op voet van 
gelijkheid recht hebben op informatie over comitévergaderingen in het kader van de nieuwe 
procedures. Artikel 8 moet daarom worden aangescherpt door de expliciete vermelding dat 
Parlement en Raad gelijke toegang tot die informatie hebben, zodra die beschikbaar is.

De automatische omzetting van de huidige raadplegings-, beheers- en regelgevingsprocedures 
(art. 3, 4 en 5 van het vigerende comitologiebesluit1) zonder herziening van het bestaande 
acquis is geen goede zaak. Het bestaande acquis moet grondig worden herzien, teneinde 
precies te bepalen welke maatregelen onder artikel 290 VWEU inzake gedelegeerde 
handelingen, en welke maatregelen onder artikel 291 VWEU inzake uitvoeringshandelingen 
vallen. Artikel 10 van de voorgestelde verordening dient dan ook te worden aangescherpt, 
waarbij van de Commissie moet worden verlangd dat zij een dergelijke herziening verricht en 
op grond daarvan een passend wetgevingsvoorstel indient. 

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

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 

(9) Het basiswetgevingsbesluit moet 
aangeven voor welke maatregelen de 
onderzoeksprocedure en voor welke 
maatregelen de raadplegingsprocedure

                                               
1 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 uitvoeringsbevoegdheden, PB L 184, 17.7.1999, blz. 23.
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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 
standpunten die binnen het comité zijn 
ingenomen.

dient te worden toegepast. 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 
standpunten die binnen het comité zijn 
ingenomen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het Europees Parlement en de Raad 
moeten op gezette tijden in kennis worden 
gesteld van de werkzaamheden van de 
comités.

(12) Het Europees Parlement en de Raad 
moeten onverwijld, ten volle en op voet 
van gelijkheid in kennis worden gesteld 
van de werkzaamheden van de comités 
zodra de relevante documenten 
beschikbaar zijn en moeten gelijke 
toegang tot informatie over die 
werkzaamheden hebben.

Motivering

Het volstaat niet het Parlement en de Raad "op gezette tijden" te informeren. Beide 
instellingen moeten "in reële tijd" worden geïnformeerd.

Amendement 3
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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 uitbrengt, worden die maatregelen 
door de Commissie niet vastgesteld en legt 
de Commissie het voorstel betreffende de 
te treffen maatregelen of een gewijzigde 
versie van de ontwerpmaatregelen ter 
verdere bespreking onverwijld voor aan de 
Raad. Zij brengt het Europees Parlement 
daarvan op de hoogte.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ter fine van het conform artikel 294 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (VWEU) aan te nemen 
basisbesluit kan het Europees Parlement 
of de Raad bezwaar maken tegen de 
ontwerpmaatregelen, ongeacht het advies 
van het comité, met het argument dat de 
ontwerpmaatregelen indruisen tegen de 
intenties van de wetgever zoals die zijn 
geformuleerd in het basisbesluit.
In dat geval worden de voorgestelde 
maatregelen niet vastgesteld. De 
Commissie kan het comité een herziening 
van de ontwerpmaatregelen voorleggen 
die rekening houdt met de redenen voor 
het bezwaar van het Europees Parlement 
of de Raad.
De Commissie stelt het Europees 
Parlement en de Raad dan in kennis van 
de acties die zij van plan is te 
ondernemen.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In een dergelijk geval stelt de Commissie 
het comité onverwijld in kennis van de 
redenen waarom zij de maatregelen heeft 
vastgesteld en kan zij die maatregelen voor 
een tweede beraadslaging van het comité 
indienen. Indien de vastgestelde 
maatregelen niet in overeenstemming zijn 
met het tweede advies van het comité of 
indien de maatregelen niet binnen een 
maand na hun vaststelling voor een tweede 
beraadslaging zijn ingediend, trekt de 
Commissie de maatregelen op staande voet 
in. Indien de maatregelen in 
overeenstemming zijn met het tweede 
advies van het comité, of indien geen 
advies wordt uitgebracht, blijven die 
maatregelen van kracht.

In een dergelijk geval stelt de Commissie 
het comité, het Europees Parlement en de 
Raad onverwijld in kennis van de redenen 
waarom zij de maatregelen heeft 
vastgesteld en kan zij die maatregelen voor 
een tweede beraadslaging van het comité 
indienen. Indien de vastgestelde 
maatregelen niet in overeenstemming zijn 
met het tweede advies van het comité, of 
indien geen advies is uitgebracht maar 
een meerderheid zoals bepaald in artikel 
238, lid 1 VWEU ertegen bezwaar maakt,
of indien de maatregelen niet binnen een 
maand na hun vaststelling voor een tweede 
beraadslaging zijn ingediend, trekt de 
Commissie de maatregelen op staande voet 
in. Indien de maatregelen in 
overeenstemming zijn met het tweede 
advies van het comité, of indien geen 
advies wordt uitgebracht en er geen 
meerderheid is zoals bepaald in artikel 
238, lid 1 VWEU die ertegen bezwaar 
maakt, blijven die maatregelen van kracht.

Motivering

Indien er in de tweede ronde nog altijd een gewone meerderheid van de lidstaten is die 
bezwaar maakt tegen de maatregel, dan mag de Commissie niet het recht worden verleend de 
maatregel aan te nemen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de resultaten van de stemming, d) de resultaten van de stemming, inclusief 
het standpunt van elke lidstaat,

Motivering

Het is van belang niet alleen het eindresultaat van de stemming te kennen, maar ook te weten 
hoe elke lidstaat heeft gestemd.

Amendement 7

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 en de Raad 
hebben gelijke toegang tot de in lid 1 
bedoelde gegevens en ontvangen deze 
tegelijkertijd en onder dezelfde 
voorwaarden, zodra ze beschikbaar zijn.

Amendement 8

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 
waarnemers toegang tot de 
comitévergaderingen.

Motivering

Het Parlement moet eveneens het recht hebben de comitévergaderingen bij te wonen.

Amendement 9
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie onderzoekt de van 
kracht zijnde EU-wetgeving en dient 
uiterlijk op 31 december 2011 een 
wetgevingsvoorstel in dat de bestaande 
EU-wetgeving in lijn brengt met de 
artikelen 290 en 291 VWEU, en dat met 
name bepaalt welke maatregelen onder de 
bepalingen inzake de in artikel 290 
VWEU bedoelde gedelegeerde 
handelingen, en welke maatregelen onder 
de bepalingen inzake de in artikel 291 
VWEU bedoelde uitvoeringshandelingen 
vallen.
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