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Amendement 8
Satu Hassi

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 in het basisbesluit 
vastgestelde procedure die gebruikt moet 
worden voor de vaststelling van de 
uitvoeringshandelingen, moet in beginsel 
de onderzoeksprocedure worden gebruikt 
voor de goedkeuring van algemene 
uitvoeringsmaatregelen, waar uniformiteit 
nodig is.

Or. en

Motivering

Er kunnen geen criteria worden vastgesteld zolang de bestaande besluiten niet in 
overeenstemming zijn gebracht met artikel 290 betreffende gedelegeerde handelingen, dat thans 
ook kan worden toegepast op terreinen waarop het Parlement medewetgever is geworden sinds 
de aanneming van het Verdrag van Lissabon. "Vertrouwen is goed, controle is beter". De 
onderzoeksprocedure moet dan ook als regel gelden.

Amendement 9
Jo Leinen

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 

(9) Het basiswetgevingsbesluit moet de 
procedure bepalen die van toepassing is 
op de vaststelling van 
uitvoeringshandelingen. De 
onderzoeksprocedure dient alleen te 
worden toegepast voor de vaststelling van 
maatregelen met algemene strekking die 
niet tot doel hebben niet-essentiële 
onderdelen van het basiswetgevingsbesluit 
aan te vullen of te wijzigen conform 
artikel 290 VWEU.  Die procedure moet 
voorzien in een zodanige controle door de 
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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.

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.

Or. en

Amendement 10
Satu Hassi

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 
standpunten die binnen het comité zijn 
ingenomen.

(9) Het basiswetgevingsbesluit moet 
aangeven voor welke maatregelen de 
onderzoeksprocedure en voor welke 
maatregelen de raadplegingsprocedure 
dient te worden toegepast. De 
onderzoeksprocedure dient in beginsel te 
worden toegepast voor de vaststelling van 
maatregelen met algemene strekking die tot 
doel hebben basisbesluiten ten uitvoer te 
leggen. 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 of indien een 
meerderheid ertegen bezwaar maakt, 
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 herzien indien 
door het comité geen advies wordt 
uitgebracht, rekening houdend met de 
standpunten die binnen het comité zijn 
ingenomen.

Or. en
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Motivering

Er kunnen geen criteria worden vastgesteld zolang de bestaande besluiten niet in 
overeenstemming zijn gebracht met artikel 291 betreffende gedelegeerde handelingen, dat thans 
ook kan worden toegepast op terreinen waarop het Parlement medewetgever is geworden sinds 
de aanneming van het Verdrag van Lissabon. "Vertrouwen is goed, controle is beter". De 
onderzoeksprocedure moet dan ook als regel gelden wanneer artikel 291 niet van toepassing is.

Amendement 11
Satu Hassi

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

Or. en

Motivering

Democratie is een kwestie van controlemiddelen en waarborgen. Principieel moet de regel 
gelden dat een overdracht van bevoegdheden wordt onderworpen aan controles. Dat de 
raadplegingsprocedure wordt gebruikt als standaardoptie is dan ook onaanvaardbaar.

Amendement 12
Satu Hassi

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.

Or. en

Motivering

Het volstaat niet het Parlement en de Raad "op gezette tijden" te informeren. Beide instellingen 
moeten "in reële tijd" worden geïnformeerd.
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Amendement 13
Jo Leinen

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 in een zo vroeg mogelijk stadium
in kennis worden gesteld van de 
werkzaamheden van de comités.

Or. en

Amendement 14
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Besluit 1999/468/EG dient te worden 
ingetrokken. Om de overgang tot stand te 
brengen tussen de regeling van Besluit 
1999/468/EG en deze verordening moet 
elke verwijzing in bestaande wetgeving 
naar procedures uit dat besluit - met 
uitzondering van de in artikel 5 bis van 
dat besluit bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing 
worden beschouwd als een verwijzing 
naar de overeenkomstige procedures in 
deze verordening. De gevolgen van artikel 
5 bis van Besluit 1999/468/EG moeten 
worden gehandhaafd voor de toepassing 
van de bestaande basisbesluiten die naar 
dat artikel verwijzen.

(14) Besluit 1999/468/EG dient te worden 
ingetrokken zodra de bestaande 
basisbesluiten zijn aangepast aan de 
artikelen 290 en 291 VWEU.

Or. en

Motivering

Een automatische aanpassing zou een terugkeer betekenen naar de pre-Lissabon situatie, wat 
onaanvaardbaar is, gezien de toename van de bevoegdheden van het Parlement sinds Lissabon. 
Voor alle beleidsterreinen waarop vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon de 
medebeslissingsprocedure niet van toepassing was zouden alleen uitvoeringshandelingen 
mogelijk zijn, aangezien aanneming van de relevante wetgeving met toepassing van de 
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medebeslissingsprocedure een voorwaarde was voor de toepassing van de 
regelgevingsprocedure met toetsing. Dit is onaanvaardbaar. Een adequate aanpassing aan 
artikel 290 van de terreinen waarop het Parlement recentelijk medewetgever is geworden, is een 
voorwaarde voor een aanpassing aan artikel 291.

Amendement 15
Satu Hassi

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 
lidstaten is onderworpen.

Or. en

Motivering

Teneinde te verduidelijken dat de verordening alleen van toepassing is in gevallen waarin 
uniforme voorwaarden noodzakelijk zijn, overeenkomstig artikel 291, en niet geldt voor alle 
uitvoeringshandelingen. Uitvoeringshandelingen kunnen ook betrekking hebben op technische 
richtsnoeren die niet bindend zijn, maar die politiek uiterst gevoelig liggen (bijvoorbeeld de 
technische richtsnoeren in Richtlijn 2001/18) en dus ook de nodige controle vergen.

Amendement 16
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – inleidende formule

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 
uitvoeringsmaatregelen, waarvoor 
uniforme voorwaarden vereist zijn, op 
voorwaarde dat zij niet tot doel hebben 
niet-essentiële onderdelen van het 
wetgevingsbesluit aan te vullen of te 
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wijzigen conform artikel 290 VWEU.

Or. en

Motivering

Er kunnen geen criteria worden vastgesteld zolang de bestaande besluiten niet in 
overeenstemming zijn gebracht met artikel 291 betreffende gedelegeerde handelingen, dat thans 
ook kan worden toegepast op terreinen waarop het Parlement medewetgever is geworden sinds 
de aanneming van het Verdrag van Lissabon. "Vertrouwen is goed, controle is beter". De 
onderzoeksprocedure moet dan ook als regel gelden wanneer artikel 291 niet van toepassing is.

Amendement 17
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 18
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) uitvoeringsmaatregelen met algemene 
strekking;

Schrappen

Or. en

Motivering

Vloeit voort uit het amendement op artikel 2, lid 2 van dezelfde auteur.

Amendement 19
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) uitvoeringsmaatregelen met algemene 
strekking;

a) uitvoeringsmaatregelen met algemene 
strekking die niet tot doel hebben niet-
essentiële onderdelen van de 
wetgevingshandeling aan te vullen of te 
wijzigen conform artikel 290 VWEU;

Or. en

Amendement 20
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) andere uitvoeringsmaatregelen met 
betrekking tot:

Schrappen

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.

Or. en

Motivering

Vloeit voort uit het amendement op artikel 2, lid 2, van dezelfde auteur.

Amendement 21
Jo Leinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter b – letter ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) het milieu, de beveiliging en veiligheid 
of bescherming van de gezondheid of de 
veiligheid van mensen, dieren of planten;

Schrappen

Or. en
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Amendement 22
Satu Hassi

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

Or. en

Motivering

Vloeit voort uit het amendement op artikel 2, lid 2, van dezelfde auteur.

Amendement 23
Corinne Lepage

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 het ontwerp ter verdere 
bespreking onverwijld voor aan de Raad.
Zij brengt het Europees Parlement 
daarvan op de hoogte.

Or. fr

Amendement 24
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4
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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.

4. Wanneer geen advies is uitgebracht stelt
de Commissie de ontwerpmaatregelen niet 
vast indien een meerderheid zoals bepaald 
in artikel 238, lid 1, VWEU daartegen 
bezwaar maakt. De voorzitter kan een 
gewijzigde versie van de 
ontwerpmaatregelen aan het comité 
voorleggen.

Or. en

Motivering

Door de Commissie voorgestelde uitvoeringshandelingen moeten op zijn minst worden gesteund 
door een gewone meerderheid van de lidstaten.

Amendement 25
Corinne Lepage

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.

4. Wanneer binnen een redelijke termijn 
geen advies is uitgebracht door de Raad, 
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.

Or. fr

Amendement 26
Corinne Lepage

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 aan te nemen 
basisbesluit kan het Europees Parlement 
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of de Raad bezwaar maken tegen de 
ontwerpmaatregelen, ongeacht het advies 
van het comité, met het argument dat de 
voorgestelde maatregelen 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.

Or. fr

Amendement 27
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van lid 3 kan de Commissie 
ontwerpmaatregelen vaststellen die niet in 
overeenstemming zijn met het advies van 
het comité indien het niet vaststellen van 
de ontwerpmaatregelen binnen een
dwingende termijn zou resulteren in een 
aanzienlijke verstoring van de markten of
een risico voor de beveiliging of veiligheid 
van mensen of voor de financiële belangen 
van de Unie zou veroorzaken.

In afwijking van de leden 3 en 4 kan de 
Commissie ontwerpmaatregelen vaststellen 
die niet in overeenstemming zijn met het 
advies van het comité, of, wanneer geen 
advies is uitgebracht, waartegen een 
meerderheid zoals bepaald in artikel 238, 
lid 1 VWEU bezwaar heeft gemaakt,
indien het niet vaststellen van de 
ontwerpmaatregelen binnen een dwingende 
termijn een risico voor de beveiliging of 
veiligheid van mensen of voor de 
financiële belangen van de Unie zou 
veroorzaken.

Or. en

(Houdt verband met het amendement op lid 4 van dezelfde auteur.)

Motivering

Uitbreiding van het recht van de Commissie om toch een ontwerpmaatregel vast te stellen, ook 
wanneer geen advies is uitgebracht en een gewone meerderheid van de lidstaten bezwaar heeft 
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gemaakt. Het valt moeilijk in te zien waarom een aanzienlijke verstoring van de markten de 
Commissie het recht zou verlenen een meerderheidsstandpunt van de lidstaten naast zich neer te 
leggen.

Amendement 28
Satu Hassi

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 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.

Or. en

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 29
Corinne Lepage

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

Or. fr

Amendement 30
Satu Hassi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 31
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2
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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 
ontvangen de in lid 1 bedoelde gegevens 
zodra ze beschikbaar zijn.

Or. en

Motivering

De informatie moet worden toegezonden aan het Parlement en de Raad zodra ze beschikbaar is, 
zodat ze hun "droit de regard" kunnen uitoefenen.

Amendement 32
Jo Leinen

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 in een zo vroeg mogelijk stadium 
toegang tot de in lid 1 bedoelde gegevens.

Or. en

Amendement 33
Satu Hassi

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.

Or. en

Motivering

Het Parlement moet eveneens het recht hebben de comitévergaderingen bij te wonen.
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Amendement 34
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Besluit 1999/468/EG wordt ingetrokken. Besluit 1999/468/EG wordt ingetrokken 
met ingang van [...*]
* Datum van inwerkingtreding van de aanpassing 
van de bestaande handelingen, zoals bepaald in 
artikel 10 bis, invoegen.

Or. en

Motivering

Het huidige comitologiebesluit mag pas worden ingetrokken wanneer de bestaande handelingen 
zijn aangepast.

Amendement 35
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanpassing van bestaande basisbesluiten schrappen
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:
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;
c) verwijzingen naar artikel 6 van 
Besluit 1999/468/EG gelden als 
verwijzingen naar artikel 6 van deze 
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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.

Or. en

Motivering

Een automatische aanpassing zou een terugkeer betekenen naar de pre-Lissabon-situatie, wat 
onaanvaardbaar is, gezien de toename van de bevoegdheden van het Parlement sinds Lissabon. 
Voor alle beleidsterreinen waarop vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon de 
medebeslissingsprocedure niet van toepassing was zouden alleen uitvoeringshandelingen 
mogelijk zijn, aangezien aanneming van de relevante wetgeving met toepassing van de 
medebeslissingsprocedure een voorwaarde was voor de toepassing van de 
regelgevingsprocedure met toetsing. Dit is onaanvaardbaar.

Amendement 36
Corinne Lepage

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 Europese wetgeving en dient 
uiterlijk in december 2011 een 
wetgevingsvoorstel in dat vaststelt welke 
maatregelen onder de bepalingen inzake 
de in artikel 290 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie bedoelde gedelegeerde handelingen, 
en welke maatregelen onder de 
bepalingen inzake de in artikel 291 van dit 
Verdrag bedoelde uitvoeringshandelingen 
vallen.

Or. fr

Amendement 37
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Aanpassing van de bestaande besluiten

De Commissie onderzoekt binnen het jaar 
volgend op de inwerkingtreding van deze 
verordening de van kracht zijnde EU-
wetgeving en doet de 
wetgevingsvoorstellen die noodzakelijk 
zijn voor de aanpassing ervan aan de 
bepalingen van het Verdrag van Lissabon, 
met name de artikelen 290 en 291 VWEU.

Or. en

Motivering

De aanpassing kan alleen geval per geval geschieden. Er moet een expliciete termijn worden 
vastgesteld voor de indiening van de noodzakelijke voorstellen door de Commissie. 

Amendement 38
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

schrappen

Or. en

Motivering

Vloeit voort uit de schrapping van artikel 10.


