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Amendement 1
Satu Hassi

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat overeenkomstig de 
artikelen 290 en 291 van het VWEU 
aangenomen wetgeving belangrijke 
gevolgen kan hebben op het gebied van 
maatschappij, milieu, economie en 
volksgezondheid, en dat in artikel 290 
wordt gewaarborgd dat over dergelijke 
wetgeving niet wordt beslist achter 
gesloten deuren maar dat ter zake een 
openbaar debat wordt gevoerd in het 
Parlement,

C. overwegende dat overeenkomstig de 
artikelen 290 en 291 van het VWEU 
aangenomen wetgeving belangrijke 
gevolgen kan hebben op het gebied van 
maatschappij, milieu, economie en 
volksgezondheid; overwegende dat het 
daarom, met name met betrekking tot 
gedelegeerde rechtsinstrumenten. van 
doorslaggevende betekenis is dat deze op 
volkomen transparante wijze worden 
ontwikkeld en vastgesteld, waardoor de 
medewetgevers daadwerkelijk in staat 
worden gesteld de manier te controleren 
waarop de Commissie de aan haar 
gedelegeerde bevoegdheden uitoefent, zo 
nodig met inbegrip van een openbaar 
debat in het Parlement,

Or. en

Amendement 2
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst er met klem op dat besluiten die 
voorheen werden genomen overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
(RmT) voortaan in beginsel moeten 
worden genomen overeenkomstig artikel 
290 van het VWEU of overeenkomstig de 
gewone wetgevingsprocedure;

1. wijst er met klem op dat besluiten die 
voorheen werden genomen overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
(RmT) voortaan in beginsel per geval 
moeten worden genomen overeenkomstig 
artikel 290 van het VWEU of 
overeenkomstig de gewone 
wetgevingsprocedure, rekening houdend 
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met het subsidiariteitsbeginsel dat is 
verankerd in artikel 5 van het EU-
Verdrag;

Or. en

Amendement 3
Satu Hassi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat er in het basisbesluit 
voldoende tijd moet worden geboden voor 
eventuele bezwaren, om het Parlement in 
staat te stellen zijn interne standpunten de 
coördineren en een verantwoorde 
beslissing te nemen;

3. wijst erop dat er in het basisbesluit 
voldoende tijd moet worden geboden voor 
eventuele bezwaren, om het Parlement in 
staat te stellen zijn interne standpunten de 
coördineren en een verantwoorde 
beslissing te nemen, zonder onnodig de 
inwerkingtreding te vertragen van 
gedelegeerde rechtsinstrumenten 
waarover geen geschil bestaat;

Or. en

Amendement 4
Satu Hassi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. acht derhalve een minimumperiode 
van twee maanden voor het aantekenen 
van protest, met de mogelijkheid van 
verlenging met nog eens twee maanden op 
verzoek van het Parlement of de Raad, de 
meest adequate oplossing, daar hierdoor 
een betrekkelijk korte periode mogelijk 
wordt tot de inwerkingtreding van het 
grootste deel van de niet omstreden 
gedelegeerde rechtsinstrumenten, terwijl 
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Parlement en Raad voldoende tijd krijgen 
om hun controlerecht uit te oefenen 
indien over de instrumenten verschil van 
mening bestaat;

Or. en

Amendement 5
Satu Hassi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst er met nadruk op dat de zogeheten
vroegtijdige goedkeuringen van 
gedelegeerde rechtsinstrumenten alleen 
nodig zijn in nauwkeurig omschreven en 
uitzonderlijke gevallen;

4. is van mening dat vroegtijdige 
goedkeuringen van gedelegeerde 
rechtsinstrumenten kan leiden tot een 
situatie waarin vroegtijdige goedkeuring 
regel wordt; is echter van mening dat 
Parlement en Raad hierdoor in 
aanzienlijke mate administratief zouden 
worden belast door het grote aantal 
gedelegeerde rechtsinstrumenten; is van 
mening dat een 2+2 maanden aanpak in 
plaats daarvan vergelijkbare tijdswinst 
zou opleveren zonder een extra 
administratieve last te veroorzaken, en 
aldus deze “vroegtijdige goedkeuringen” 
overbodig zou kunnen maken;

Or. en

Amendement 6
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst er met nadruk op dat de zogeheten 
vroegtijdige goedkeuringen van
gedelegeerde rechtsinstrumenten alleen 

4. wijst er met nadruk op dat 
gebruikmaking van de zogeheten 
"urgentieprocedure" met betrekking tot
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nodig zijn in nauwkeurig omschreven en 
uitzonderlijke gevallen;

gedelegeerde rechtsinstrumenten alleen 
nodig is in nauwkeurig omschreven en 
uitzonderlijke gevallen;

Or. en

Amendement 7
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – streepje 1

Ontwerpadvies Amendement

– aan het Parlement tegelijk met de 
lidstaten de volledige gegevens en 
documentatie ter beschikking te stellen die 
zijn gebruikt voor de opstelling van 
gedelegeerde rechtsinstrumenten, alsook de 
concepten van gedelegeerde 
rechtsinstrumenten; hiervoor kan eventueel 
het huidige comitologieregister worden 
gebruikt en verder verbeterd;

- aan het Parlement tegelijk met de Raad 
en de lidstaten de volledige gegevens en 
documentatie ter beschikking te stellen die 
zijn gebruikt voor de opstelling van 
gedelegeerde rechtsinstrumenten, alsook de 
concepten van gedelegeerde 
rechtsinstrumenten; hiervoor kan eventueel 
het huidige comitologieregister worden 
gebruikt als model voor een verbeterd 
register voor de toekomst;

Or. en

Amendement 8
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – streepje 3

Ontwerpadvies Amendement

– door het Parlement uit te nodigen voor
de voorbereidende vergaderingen in 
verband met gedelegeerde 
rechtsinstrumenten;

– door het Parlement te betrekken bij de 
voorbereidende werkzaamheden in 
verband met gedelegeerde 
rechtsinstrumenten

Or. en
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Amendement 9
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt aan op goedkeuring van een 
interinstitutionele overeenkomst tussen 
het Parlement, de Raad en de Commissie
over de tenuitvoerlegging van artikel 290, 
daar er dringend behoefte is aan meer 
helderheid;

6. dringt aan op overeenkomst met de 
Raad over de tenuitvoerlegging van artikel 
290, daar er dringend behoefte is aan meer 
helderheid met het oog op goedkeuring 
van een interinstitutionele overeenkomst 
tussen het Parlement, de Raad en de 
Commissie ;

Or. en

Amendement 10
Satu Hassi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst er met nadruk op dat het 
Parlement door overeenkomstig artikel 
290 bepaalde bevoegdheden te delegeren 
aan de Commissie geenszins zijn 
verantwoordelijkheid opgeeft voor 
dienovereenkomstig genomen besluiten; is 
dan ook van mening dat het Parlement, 
gezien de eventueel ingrijpende aard van 
gedelegeerde rechtsinstrumenten in alle 
desbetreffende eenheden meer kredieten 
beschikbaar moet stellen om in staat te 
zijn zijn verantwoordelijkheid voor 
gedelegeerde rechtsinstrumenten na te 
komen; 

Or. en
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Amendement 11
Satu Hassi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. is van mening dat het Parlement er, 
daar het verantwoordelijk blijft voor 
besluiten overeenkomstig artikel 290, in 
samenwerking met de Commissie op dient 
toe te zien dat zijn leden en hun 
medewerkers gemakkelijk toegang hebben 
tot een digitaal informatiesysteem dat alle 
desbetreffende documenten en 
geactualiseerde gegevens over de 
procedure levert; is van mening dat het 
Parlement er voorts voor dient te zorgen 
dat de burger, zodra aan het Parlement 
kennis is gegeven van gedelegeerde 
rechtsinstrumenten, toegang heeft tot de 
documenten en tot gegevens over de 
procedure, eventueel via een systeem dat 
vergelijkbaar is met dat van de 
Observatiepost wetgeving;

Or. en

Amendement 12
Satu Hassi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. is van mening dat het, gezien de 
individuele aard van ieder gedelegeerd 
rechtsinstrument, uiterst terecht zou zijn 
als de rapporteur voor de basiswetgeving, 
indien deze nog steeds lid is van het 
Parlement, bijzondere 
verantwoordelijkheid aanvaardt voor 
daadwerkelijke controle op de 
goedkeuring van gedelegeerde 
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rechtsinstrumenten die daarmee verband 
houden;

Or. en

Amendement 13
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. dringt aan op institutionele aanpak 
ter evaluatie van de administratieve 
structuren en het personeel die 
beschikbaar zijn voor de ontwikkeling van 
deze gedelegeerde rechtsinstrumenten;

Or. en

Amendement 14
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. is van mening dat het, in het belang 
van de burger en met het oog op 
openbaarheid, van belang is voor de 
toekomst een objectieve manier te 
ontwikkelen voor de evaluatie van de mate 
van efficiëntie van het delegeren van 
bevoegdheden met het oog op 
tenuitvoerlegging van EU-wetgeving, 
overeenkomstig de nieuwe 
rechtsgrondslag uit hoofde van artikel 298 
van het VWEU.

Or. en
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