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SUGGESTIES

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

1. merkt op dat de delegatie van wetgevingsbevoegdheden aan de Commissie geen louter 
technische kwestie is, maar politiek gevoelige thema's kan betreffen die van aanzienlijk 
belang zijn voor EU-burgers en consumenten, met inbegrip van de goedkeuring van 
gezondheids- en voedingsclaims, levensmiddelenadditieven en werkzame chemische 
stoffen, de etikettering van levensmiddelen, de definitie van drank en levensmiddelen en 
de werking van de EU-regeling voor de emissiehandel (ETS);

2. onderstreept dat de bevoegdheidsdelegatie een keuze is die het Parlement als 
medewetgever heeft, en die het van geval tot geval met de nodige omzichtigheid moet 
toepassen, rekening houdend met de noodzaak om zijn prerogatieven te vrijwaren en 
tegelijkertijd de transparantie van het EU-wetgevingsproces te verzekeren; 

3. meent dat bij de post-Lissabon-aanpassing van wetgevingshandelingen maatregelen die 
voordien onder de regelgevingsprocedure met toetsing vielen, moeten worden omgezet in 
gedelegeerde handelingen en niet in uitvoeringshandelingen, tenzij dit om uitzonderlijke 
redenen gerechtvaardigd is;

4. meent dat vaker een beroep moet worden gedaan op artikel 37 bis van het Reglement om 
de positie van zijn rapporteurs bij wetgevingsonderhandelingen te versterken; onderstreept 
dat het de wetgever vrij staat te beslissen welke niet-essentiële onderdelen van het 
basisbesluit moeten worden geregeld via bevoegdheidsdelegatie aan de Commissie en 
welke onderdelen op wetgevingsniveau moeten blijven; meent dat onderdelen van groot 
politiek belang, zoals EU-lijsten of registers van producten of stoffen, een integraal deel 
van het basisbesluit moeten blijven, in voorkomend geval in de vorm van bijlagen; 
onderstreept dat de vaststelling van op zich staande lijsten in het belang van de 
rechtszekerheid moet worden voorkomen;

5. meent dat de huidige procedures van de Commissie met betrekking tot de overlegging en 
classificatie van gedelegeerde handelingen en agenda's en documenten in verband met 
voorbereidende vergaderingen minder goed uitgewerkt zijn dan voor 
uitvoeringshandelingen en niet kunnen worden beschouwd als een geschikt mechanisme 
als bedoeld in de Consensus over gedelegeerde handelingen; verzoekt de Commissie om 
er zo spoedig mogelijk voor te zorgen dat ten minste hetzelfde niveau van informatie en 
transparantie wordt geboden als bij het bestaande comitologieregister;

6. is van mening dat de huidige regeling met betrekking tot zijn toezicht op 
uitvoeringshandelingen niet voldoet en niet beperkt zou mogen zijn tot 
ontwerphandelingen; dringt aan op wijziging van artikel 11 van de Verordening 
betreffende uitvoeringshandelingen zodat het Parlement (in principe en met uitzondering 
van om dringende redenen goedgekeurde handelingen) het recht heeft om een 
uitvoeringshandeling binnen een termijn van een maand na goedkeuring te toetsen. 


