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Raadplegingsprocedure
Goedkeuringsprocedure
Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)
Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling
Amendementen van het Parlement in twee kolommen
Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven.
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven.
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.
In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.
Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde
tekst
Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst,
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake
de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het
desbetreffende handelsverkeer (herschikking)
(COM(2012)0403 – C7-0197/2012 – 2012/0196(COD))
(Gewone wetgevingsprocedure – herschikking)
Het Europees Parlement,
– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
(COM(2012)0403),
– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is
ingediend (C7-0197/2012),
– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 14 november
20121,
– gezien het Interinstitutioneel akkoord van 28 november 2001 over een systematischer
gebruik van de herschikking van besluiten2,
– gezien de brief d.d. 11 november 2013 van de Commissie juridische zaken aan de
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid overeenkomstig
artikel 87, lid 3, van zijn Reglement,
– gezien de artikelen 87 en 55 van zijn Reglement,
– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
(A7-0000/2013),
A. overwegende dat het voorstel van de Commissie volgens de adviesgroep van de juridische
diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke
wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met
betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met
die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een eenvoudige codificatie van
de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;
1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast, rekening houdend met de aanbevelingen
van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de
Commissie;

1
2

PB C 11 van 15.1.2013, blz. 85.
PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.

PE516.935v01-00

NL

4/16

PR\1001985NL.doc

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;
3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 20
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20) Om eenvormige voorwaarden te
waarborgen voor de uitvoering van deze
verordening, moeten aan de Commissie
uitvoeringsbevoegdheden worden
toegekend. Die bevoegdheden moeten
worden uitgeoefend in overeenstemming
met Verordening (EU) nr. 182/2011 van
het Europees Parlement en de Raad
van 16 februari 2011 tot vaststelling van de
algemene voorschriften en beginselen die
van toepassing zijn op de wijze waarop de
lidstaten de uitoefening van de
uitvoeringsbevoegdheden door de
Commissie controleren10,

(20) Om eenvormige voorwaarden te
waarborgen voor de uitvoering van deze
verordening, moeten aan de Commissie
uitvoeringsbevoegdheden worden
toegekend, in het bijzonder voor de
bepaling van het design, het model en het
formaat van bepaalde documenten. Die
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend
in overeenstemming met Verordening (EU)
nr. 182/2011 van het Europees Parlement
en de Raad van 16 februari 2011 tot
vaststelling van de algemene voorschriften
en beginselen die van toepassing zijn op de
wijze waarop de lidstaten de uitoefening
van de uitvoeringsbevoegdheden door de
Commissie controleren10,

______________

______________

10

10

PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.

PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.
Or. en

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) "kennisgeving van invoer": de
kennisgeving die op het moment dat een
specimen van een in bijlage C of D
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genoemde soort in de Unie wordt
binnengebracht, door de invoerder, zijn
gemachtigde of vertegenwoordiger wordt
gedaan op het in artikel 19, lid 2, bedoelde
formulier;

genoemde soort in de Unie wordt
binnengebracht, door de invoerder, zijn
gemachtigde of vertegenwoordiger wordt
gedaan op het in artikel 10, lid 3, bedoelde
formulier;
Or. en

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. In overleg met de betrokken landen van
herkomst en met inachtneming van de
adviezen van de wetenschappelijke
studiegroep kan de Commissie door
middel van uitvoeringshandelingen
algemene — of bepaalde landen van
herkomst betreffende — beperkingen
opleggen ten aanzien van het
binnenbrengen in de Unie:

6. De Commissie is bevoegd om na
overleg met de betrokken landen van
herkomst en met inachtneming van de
adviezen van de wetenschappelijke
studiegroep gedelegeerde handelingen
vast te stellen overeenkomstig artikel 20
tot vaststelling van algemene — of
bepaalde landen van herkomst betreffende
— beperkingen ten aanzien van het
binnenbrengen in de Unie:
Or. en

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De in de eerste alinea bedoelde
uitvoeringshandelingen worden volgens
de in artikel 21, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Schrappen

Or. en
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Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – titel
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Af te geven certificaten

Af te geven vergunningen,
kennisgevingen en certificaten
Or. en

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 bis. De Commissie bepaalt, middels
uitvoeringshandelingen, het design van de
in lid 1 bedoelde certificaten. Die
uitvoeringshandelingen worden volgens
de in artikel 21, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure vastgesteld.
Or. en

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 ter. Wanneer zij van de betrokkene een
van de nodige bewijsstukken vergezelde
aanvraag ontvangt en wanneer is voldaan
aan alle vereisten inzake afgifte, kan de
administratieve instantie van een lidstaat
een vergunning afgeven voor de
doeleinden van artikel 4, leden 1 en 2.
Or. en
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Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 quater (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 quater. De Commissie bepaalt, middels
uitvoeringshandelingen, het design van de
in lid 1 bis bedoelde vergunning. Die
uitvoeringshandelingen worden volgens
de in artikel 21, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure vastgesteld.
Or. en

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 quinquies (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 quinquies. De Commissie bepaalt,
middels uitvoeringshandelingen, het
design van de in artikel 4, leden 3 en 4,
bedoelde kennisgeving van invoer. Die
uitvoeringshandelingen worden volgens
de in artikel 21, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure vastgesteld.
Or. en

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Artikel 19
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De Commissie stelt door middel van
uitvoeringshandelingen het model van de
in artikel 4, artikel 5, artikel 7, lid 4, en
PE516.935v01-00
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artikel 10 bedoelde documenten vast . Die
uitvoeringshandelingen worden volgens
de in artikel 21, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure vastgesteld.
2. De Commissie schrijft door middel van
uitvoeringshandelingen een formulier
voor het doen van de kennisgeving van
invoer voor. Die uitvoeringshandelingen
worden volgens de in artikel 21, lid 2,
bedoelde onderzoeksprocedure
vastgesteld.
Or. en

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 4, lid 7, artikel 5, lid 5,
artikel 7, leden 1, 2 en 3, artikel 8, lid 4,
artikel 9, lid 6, artikel 11, lid 5, artikel 12,
lid 4, en artikel 18, leden 1, 2 en 3,
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de
Commissie toegekend voor onbepaalde tijd
met ingang van [de datum van
inwerkingtreding van de basishandeling of
een andere door de wetgever vastgestelde
datum].

2. De in artikel 4, leden 6 en 7, artikel 5,
lid 5, artikel 7, leden 1, 2 en 3, artikel 8, lid
4, artikel 9, lid 6, artikel 11, lid 5, artikel
12, lid 4, en artikel 18, leden 1, 2 en 3,
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de
Commissie toegekend voor onbepaalde tijd
met ingang van [de datum van
inwerkingtreding van de basishandeling of
een andere door de wetgever vastgestelde
datum].
Or. en

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan
de in de artikel 4, lid 7, artikel 5, lid 5,

3. Het Europees Parlement of de Raad kan
de in de artikel 4, leden 6 en 7, artikel 5,
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artikel 7, leden 1, 2 en 3, artikel 8, lid 4,
artikel 9, lid 6, artikel 11, lid 5, artikel 12,
lid 4, en artikel 18, leden 1, 2 en 3,
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit
genoemde bevoegdheid. Het wordt van
kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad
van de Europese Unie of op een daarin
genoemde latere datum. Het laat de
geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

lid 5, artikel 7, leden 1, 2 en 3, artikel 8, lid
4, artikel 9, lid 6, artikel 11, lid 5, artikel
12, lid 4, en artikel 18, leden 1, 2 en 3,
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit
genoemde bevoegdheid. Het wordt van
kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad
van de Europese Unie of op een daarin
genoemde latere datum. Het laat de
geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.
Or. en

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 4, lid 7,
artikel 5, lid 5, artikel 7, leden 1, 2 en 3,
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 6, artikel 11,
lid 5, artikel 12, lid 4, en artikel 18, leden
1, 2 en 3, vastgestelde gedelegeerde
handeling treedt alleen in werking indien
het Europees Parlement noch de Raad
daartegen binnen een termijn van [twee
maanden] na de kennisgeving van de
handeling aan het Europees Parlement en
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien
zowel het Europees Parlement als de Raad
voor het verstrijken van die termijn de
Commissie hebben medegedeeld dat zij
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die
termijn wordt op initiatief van het
Europees Parlement of de Raad met [twee
maanden] verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 4, leden 6 en
7, artikel 5, lid 5, artikel 7, leden 1, 2 en 3,
artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 6, artikel 11,
lid 5, artikel 12, lid 4, en artikel 18, leden
1, 2 en 3, vastgestelde gedelegeerde
handeling treedt alleen in werking indien
het Europees Parlement noch de Raad
daartegen binnen een termijn van [twee
maanden] na de kennisgeving van de
handeling aan het Europees Parlement en
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien
zowel het Europees Parlement als de Raad
voor het verstrijken van die termijn de
Commissie hebben medegedeeld dat zij
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die
termijn wordt op initiatief van het
Europees Parlement of de Raad met [twee
maanden] verlengd.
Or. en
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TOELICHTING
De in 1973 ondertekende Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het
wild levende dier- en plantensoorten (CITES) beoogt te voorkomen dat door de internationale
handel in specimens van wilde dieren en planten, deze soorten in hun voortbestaan worden
bedreigd. De soorten die door deze overeenkomst worden gedekt zijn opgenomen in drie
bijlagen, op grond waarvan zij verschillende niveaus van bescherming genieten. Verordening
(EG) nr. 338/97 van de Raad heeft betrekking op de bescherming van wilde dieren en planten
door controle op het desbetreffende handelsverkeer. In deze verordening zijn bepalingen
vastgelegd voor de invoer, uitvoer en wederuitvoer van, alsmede voor de interne EU-handel in
specimen van de soorten die zijn opgenomen in de vier bijlagen bij de verordening.
Veranderingen van de lijst van soorten opgenomen in de bijlagen bij Verordening (EG) nr.
338/97 van de Raad, bijvoorbeeld voor de uitvoering van beslissingen over plaatsing op de
lijst van de partijen bij de overeenkomst, geschieden door middel van verordeningen van de
Commissie (waarvan de laatste van februari 2012).
De Commissie had een aanvang gemaakt met de codificatie van Verordening (EG) nr. 338/97
van de Raad. Met het oog op verdere wijzigingen betreffende gedelegeerde en
uitvoeringshandelingen (na de aanneming van het Verdrag van Lissabon) moet de codificatie
van Verordening (EG) nr. 338/97 worden omgezet in een herschikking, teneinde de
noodzakelijke wijzigingen te kunnen opnemen.
De wijzigingen door middel van de herschikking van Verordening (EG) nr. 338/97 van de
Raad vloeien voort uit de noodzakelijke herziening van het voorstel op grond van het Verdrag
van Lissabon met als doel de verouderde bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen
(waaronder de herziening van de rechtsgrond, i.e. artikel 192, lid 1, VWEU, die overeenkomt
met het voormalige artikel 175, lid 1, van het EG-Verdrag), in het bijzonder in verband met
comitologieregels.
Het voorstel voor een herschikking houdt geen politieke keuzes in, maar omvat een aantal
ingrijpende wijzigingen voortvloeiend uit de verdragswetgeving of nieuwe EU-wetgeving
over hetzelfde onderwerp.
Gezien de aard van deze aanpassingen en wijzigingen stelt de rapporteur slechts een aantal
wijzingen voor van het voorstel voor een herschikking van Verordening (EG) nr. 338/97.
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BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN
Ref.: D(2013)55514

Mr Matthias Groote
Chair of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety
ASP 12G201
Brussels
Subject:

Protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
(Recast) 2012/0196(COD) - COM(2012)0403

Dear Chairman,
The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal
referred to above, pursuant to Rule 87 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules
of Procedure.
Paragraph 3 of that Rule reads as follows:
"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any
substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the
committee responsible."
In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157, amendments
shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the
proposal which contain changes.
However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement, the committee
responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the proposal, it shall
immediately notify its intention to the Council and to the Commission, and the latter should
inform the committee, prior to the vote pursuant to Rule 54, of its position on the amendments
and whether or not it intends to withdraw the recast proposal."
Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the
meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping
with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that
the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified
as such in the proposal and that, as regards the codification of the unchanged provisions of the
earlier acts with those changes, the proposal contains a straightforward codification of the
existing texts, without any change in their substance.
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Furthermore, pursuant to Rules 86(2) and 86(3), the Committee on Legal Affairs considered
that the technical adaptations suggested in the opinion of the abovementioned Working Party
were necessary in order to ensure that the proposal complied with the recasting rules.
In conclusion, after discussing it at its meeting of 5 November 2013, the Committee on Legal
Affairs, unanimously1, recommends that your Committee, as the committee responsible,
proceed to examine the above proposal in accordance with Rule 87.
Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

Encl.: Opinion of the Consultative Working Party.

1

The following Members were present: Baldassarre (Vice-Chair), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu
(Vice-Chair), Françoise Castex (Vice-Chair), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia
Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo,
Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (Vice-Chair), József Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra
Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka.
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BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN
VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

ADVIESGROEP VAN DE
JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 25 september 2013
ADVIES
AAN HET EUROPEES PARLEMENT
DE RAAD
DE COMMISSIE

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de
bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het
desbetreffende handelsverkeer
COM(2012)0403 van 19.7.2012 – 2012/0196(COD)
Gelet op het Interinstitutioneel akkoord van 28 november 2001 over een systematischer
gebruik van de herschikking van besluiten, en met name punt 9 daarvan, is de adviesgroep
van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 24
september en 17 oktober 2012 en op 17 september 2013 bijeengekomen om bovengenoemd
voorstel van de Commissie te onderzoeken.
Tijdens deze bijeenkomsten1 werd het voorstel voor een verordening van het Europees
Parlement en de Raad tot herschikking van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9
december 1996 betreffende de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten
door controle op het desbetreffende handelsverkeer onderzocht, waarbij de Adviesgroep in
onderlinge overeenstemming tot de hierna uiteengezette conclusies is gekomen.
1) Wat de toelichting betreft: wil deze volledig in overeenstemming met de voorschriften van
het Interinstitutioneel Akkoord zijn geredigeerd, dan dient hierin precies te worden
aangegeven welke bepalingen van de vorige tekst ongewijzigd blijven, overeenkomstig het
bepaalde in punt 6 (a) (iii) van dat akkoord.
2) In artikel 13, lid 3, eerste alinea, wordt de oorspronkelijke formulering "Uiterlijk op 3
maart 1997" vervangen door de formulering "Uiterlijk drie maanden vóór de datum van
1

De adviesgroep beschikte over de Engelse, Franse en Duitse taalversies van het voorstel en heeft haar
beoordeling uitgevoerd op basis van de Engelse versie, aangezien de tekst in kwestie oorspronkelijk in deze taal
gesteld was.
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toepassing van Verordening (EG) nr. 338/97."
3) In artikel 18, lid 1, onder b) van het herschikkingsvoorstel moet de verwijzing naar "artikel
7, lid 1, tweede alinea, onder a) worden gelezen als een verwijzing naar "artikel 7, lid 1,
derde alinea, onder b) i)".
Na de behandeling van het voorstel is de adviesgroep unaniem tot de conclusie gekomen dat
het voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn
aangegeven. Voor wat betreft de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de vorige
tekst en die inhoudelijke wijzigingen, heeft de adviesgroep voorts geconcludeerd dat het
voorstel louter een codificatie van de bestaande tekst is, zonder inhoudelijke wijzigingen.
Wat echter artikel 2, onder d), artikel 4, leden 6 en 7, artikel 5, leden 5 en 7, artikel 7, artikel
8, lid 4, artikel 9, lid 6, artikel 11, lid 5, artikel 12, leden 4 en 5, artikel 15, lid 1, lid 4, eerste
en derde alinea, en lid 5, artikel 18 en artikel 19, lid 1, van het herschikkingsvoorstel betreft,
is besproken of deze teksten al dan niet volledig hadden moeten worden gemarkeerd met de
grijze schaduwletter die gebruikelijk is voor het markeren van inhoudelijke wijzigingen.
Enerzijds menen de juridische diensten van het Europees Parlement en van de Commissie dat
de vervanging van bepaalde bewoordingen in de corresponderende bepalingen van
Verordening (EG) nr. 338/97 door andere bewoordingen, overgenomen uit door de drie
instellingen overeengekomen standaardformuleringen, zodanig gemarkeerd is dat de
inhoudelijke wijzigingen die in deze drie bestaande bepalingen worden voorgesteld, afdoende
aangegeven zijn.
Anderzijds was de juridische dienst van de Raad van oordeel dat de verandering van
procedure niet los kan worden gezien van de inhoudelijke punten waarop de procedure
betrekking heeft, en dat de gehele tekst van de genoemde bepalingen daarom met de grijze
schaduwletter had moeten worden gemarkeerd.
Niettemin waren de drie juridische diensten unaniem van mening dat de Commissie met haar
ingediende ontwerpteksten voor deze nieuwe bepalingen slechts beoogde voor te stellen de
verwijzing naar de regelgevingsprocedure met toetsing in enkele van de corresponderende
teksten van de bestaande verordening te vervangen door een overdracht van bevoegdheden
om wetgevingshandelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 290 VWEU, en de
verwijzing naar de regelgevingsprocedure in de andere teksten te vervangen door een
toekenning van uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie overeenkomstig artikel 291
VWEU en Verordening (EU) nr. 182/2011.
Wat de vervanging van verwijzingen naar de regelgevingsprocedure met toetsting met
overdracht van de bevoegdheid tot vaststelling van handelingen aan de Commissie
overeenkomstig artikel 290 VWEU betreft, waren de drie juridische diensten tevens unaniem
van mening dat, als onderdeel van de herschikking, de wetgever overeenkomstig de verdragen
moet beoordelen of de voorgestelde aanpassing van de huidige comitologiebepalingen aan het
nieuwe systeem van gedelegeerde handelingen als aanvaardbaar kan worden beschouwd of
dat ten aanzien van een of meer van de betreffende bepalingen gezocht moet worden naar een
andere oplossing, zoals de toekenning van uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie of de
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Raad overeenkomstig artikel 291 VWEU en Verordening (EU) nr. 182/2011, of geen van
beide, waarmee de betreffende maatregelen aan de wetgevingsprocedure worden overgelaten.
Wat de vervanging van verwijzingen naar de regelgevingsprocedure met toekenning van
uitvoeringsbevoegdheid aan de Commissie overeenkomstig artikel 291 VWEU en
Verordening (EG) nr. 182/2011 betreft, waren de drie juridische diensten tegelijkertijd
unaniem van mening dat, als onderdeel van de herschikking, de wetgever overeenkomstig de
verdragen moet beoordelen of de voorgestelde aanpassing van de huidige
comitologiebepalingen aan het nieuwe systeem van gedelegeerde handelingen als
aanvaardbaar kan worden beschouwd of dat ten aanzien van een of meer van de betreffende
bepalingen gezocht moet worden naar een andere oplossing, zoals de overdracht van
bevoegdheden aan de Commissie overeenkomstig artikel 290 VWEU of de toekenning van
uitvoeringsbevoegdheden aan de Raad overeenkomstig artikel 291 VWEU, of geen van beide,
waarmee de betreffende maatregelen aan de wetgevingsprocedure worden overgelaten.
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