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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 onderzoeksprocedure moet op alle uitvoeringshandelingen op het gebied van 
volksgezondheid en milieu van toepassing zijn. De bepaling in artikel 2, lid 3, van de 
voorgestelde verordening, die de mogelijkheid openlaat al dan niet voor de 
raadplegingsprocedure te kiezen "waar dit wenselijk wordt geacht", moet dan ook geschrapt 
worden.

De nieuwe verordening moet bovendien duidelijk aangeven dat het Parlement en de Raad op 
voet van gelijkheid recht hebben op informatie over comitévergaderingen in de 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.

De automatische omzetting van de huidige raadplegings-, beheers- en regelgevingsprocedure 
(art. 3, 4 en 5 van het vigerende comitologiebesluit)1 is geen goede zaak. Er moet grondig 
worden nagegaan welke onderdelen van het acquis echt onder artikel 290 VWEU inzake 
gedelegeerde handelingen vallen. Artikel 10 van de voorgestelde verordening moet daarom 
geschrapt worden.

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 (9) De onderzoeksprocedure dient alleen te 

                                               
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 van 17.7.1999, blz. 23).
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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.

worden toegepast voor de vaststelling van 
maatregelen met algemene strekking die tot 
doel hebben basishandelingen ten uitvoer 
te leggen en van specifieke maatregelen 
met potentieel significante gevolgen, 
waaronder de maatregelen op het gebied 
van het milieu en de bescherming van de 
volksgezondheid. 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.

Or. en

Amendement 2

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) Met betrekking tot alle andere 
uitvoeringsmaatregelen wordt de 
raadplegingsprocedure gebruikt.

Or. en
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Amendement 3

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 op gezette tijden in kennis worden 
gesteld van de werkzaamheden van de 
comités en moeten gelijke toegang tot 
informatie over die werkzaamheden 
hebben.

Or. en

Amendement 4

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. Om de overgang tot stand te 
brengen tussen de regeling van Besluit 
1999/468/EG en deze verordening moeten
de gevolgen van artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG worden gehandhaafd voor de 
toepassing van de bestaande 
basishandelingen die naar dat artikel 
verwijzen.

Or. en
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Amendement 5

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.

3. Voor alle andere uitvoeringsmaatregelen 
is de raadplegingsprocedure van 
toepassing.

Or. en

Amendement 6

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.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10
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 



PA\812084NL.doc 7/7 PE440.146v01-00

NL

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 
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


