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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

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

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van de Richtlijnen 1999/4/EG, 2000/36/EG, 2001/111/EG, 2001/113/EG en 
2001/114/EG wat betreft de aan de Commissie toe te kennen bevoegdheden
(COM(2012)0150 – C7-0089/2012 – 2012/0075(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2012)0150),

– gezien artikel 294, lid 2, artikel 43, lid 2, en artikel 114, 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 (C7-0089/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van protocol nr. 2 betreffende de toepassing 
van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door de Oostenrijkse 
Nationale Raad, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet 
strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 23 mei 20121,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

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 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Hoewel de bijlagen bij de Richtlijnen 
1999/4/EG, 2000/36/EG, 2001/111/EG en 
2001/114/EG technische elementen

(3) De bijlagen bij de Richtlijnen 
1999/4/EG, 2000/36/EG, 2001/111/EG en 
2001/114/EG bevatten elementen die

                                               
1 PB C 229 van 31.7.2012, blz. 143.
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bevatten die wellicht moeten worden 
aangepast of geactualiseerd om rekening te 
houden met ontwikkelingen in de 
desbetreffende internationale normen, 
worden bij deze richtlijnen aan de 
Commissie niet de nodige bevoegdheden 
toegekend om deze bijlagen snel aan te 
passen of te actualiseren teneinde 
rekening te houden met de 
ontwikkelingen in de internationale 
normen. Bovendien worden aan de 
Commissie bij Richtlijn 1999/4/EG niet de 
nodige bevoegdheden toegekend om de 
bijlage daarbij snel aan te passen of te 
actualiseren teneinde rekening te houden 
met de technische vooruitgang, hoewel die 
bijlage technische elementen bevat die 
wellicht eveneens moeten worden 
aangepast of geactualiseerd teneinde 
rekening te houden met deze vooruitgang. 
Voorts vallen deel A en deel B, punt 1, van 
bijlage I bij Richtlijn 2000/36/EG niet 
onder de bevoegdheden van de Commissie
om sommige bepalingen van die bijlage 
aan te passen aan de technische 
vooruitgang, hoewel zij elementen 
bevatten die wellicht moeten worden 
aangepast of geactualiseerd teneinde
rekening te houden met de technische 
vooruitgang. Met het oog op een 
consistente tenuitvoerlegging van de 
Richtlijnen 1999/4/EG, 2000/36/EG, 
2001/111/EG, 2001/113/EG en 
2001/114/EG dienen aan de Commissie 
derhalve eveneens de aanvullende 
bevoegdheden tot aanpassing of 
actualisering van de bijlagen bij de 
Richtlijnen 1999/4/EG, 2000/36/EG, 
2001/111/EG en 2001/114/EG te worden 
toegekend teneinde rekening te houden 
met de technische vooruitgang en de 
ontwikkelingen in de internationale 
normen.

samenhangen met product- en/of 
verkoopbenamingen, omschrijvingen, 
definities en productkenmerken die
wellicht moeten worden aangepast of 
geactualiseerd om rekening te houden met 
ontwikkelingen in de desbetreffende 
internationale normen of technische 
vooruitgang. Wanneer deze bepalingen 
betrekking hebben op niet-essentiële
technische elementen, met name in deel C
en deel D van bijlage I bij Richtlijn 
2000/36/EG, in deel B van de bijlage bij 
Richtlijn 2001/111/EG en in deel B van 
bijlage III bij Richtlijn 2001/113/EG, is 
het wenselijk de Commissie de 
bevoegdheid toe te kennen gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag, teneinde deze bijlagen in 
overeenstemming te brengen met 
relevante ontwikkelingen in 
internationale normen of rekening te 
houden met de technische vooruitgang.

Or. en
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Met het oog op de aanvulling of 
wijziging van bepaalde niet-essentiële 
elementen van de Richtlijnen 1999/4/EG,
2000/36/EG, 2001/111/EG, 2001/113/EG
en 2001/114/EG teneinde rekening te 
houden met de technische vooruitgang 
en/of, in voorkomend geval, de 
ontwikkelingen in de internationale 
normen, moet aan de Commissie derhalve 
de bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen met 
betrekking tot het toepassingsgebied en de 
inhoud zoals hieronder beschreven: wat 
Richtlijn 1999/4/EG betreft, aanpassing of 
actualisering van de technische 
kenmerken met betrekking tot de 
omschrijving en de benaming van de 
producten in de bijlage, die normaliter in 
percentages worden uitgedrukt; wat 
Richtlijn 2000/36/EG betreft, aanpassing 
of actualisering van de technische 
kenmerken met betrekking tot de 
verkoopbenaming en de omschrijving van 
de producten in deel A van bijlage I, die 
normaliter worden uitgedrukt in 
percentages en/of gram, alsook in de 
delen B, C en D van die bijlage; wat 
Richtlijn 2001/111/EG betreft, aanpassing 
of actualisering van deel A van de bijlage 
wat betreft de technische kenmerken met 
betrekking tot de benaming en de 
omschrijving van de producten, alsook 
van deel B van die bijlage; wat Richtlijn 
2001/113/EG betreft, aanpassing of 
actualisering van bijlage I wat betreft de 
technische kenmerken met betrekking tot 
de benaming en de omschrijving van de 
producten, die normaliter in gram en/of 
percentages worden uitgedrukt, alsook 
van bijlage II en deel B van bijlage III; en 
wat Richtlijn 2001/114/EG betreft, 
aanpassing of actualisering van bijlage I 

(4) Met het oog op de aanvulling of 
wijziging van bepaalde niet-essentiële 
elementen van de Richtlijnen 2000/36/EG, 
2001/111/EG en 2001/113/EG teneinde 
rekening te houden met de technische 
vooruitgang en/of, in voorkomend geval, 
de ontwikkelingen in de internationale 
normen, moet aan de Commissie derhalve 
de bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen aan te nemen met 
betrekking tot het toepassingsgebied en de 
inhoud zoals hieronder beschreven: wat 
Richtlijn 2000/36/EG betreft, aanpassing of 
actualisering van deel C en deel D van 
bijlage I; wat Richtlijn 2001/111/EG 
betreft, aanpassing of actualisering van 
deel B van de bijlage; en wat Richtlijn 
2001/113/EG betreft, aanpassing of 
actualisering van deel B van bijlage III;
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wat betreft de technische kenmerken met 
betrekking tot de omschrijving van 
producten en de verkoopbenamingen, die 
normaliter in percentages worden 
uitgedrukt, alsook van bijlage II. 

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 1
Richtlijn 1999/4/EG
Artikelen 4 en 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen 4 en 5 van Richtlijn 
1999/4/EG worden vervangen door:

De artikelen 4 en 5 van Richtlijn
1999/4/EG worden geschrapt.

Or. en

Motivering

De bijlage bevat productomschrijvingen, -definities en -kenmerken en heeft bijgevolg betrekking 
op essentiële elementen die niet mogen worden gedelegeerd. Bovendien lijken de artikelen 4 en 
5, wegens de in overweging 6 genoemde redenen, achterhaald te zijn.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 2
Richtlijn 2000/36/EG
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 6 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van de technische kenmerken met 
betrekking tot de verkoopbenaming en de 
omschrijving van de producten in deel A 
van bijlage 1, alsook in de delen B, C en D 
van die bijlage, teneinde rekening te 
houden met de ontwikkelingen in de 
desbetreffende internationale normen, in 
voorkomend geval, en met de technische 
vooruitgang.

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 6 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van de delen C en D van bijlage I, teneinde 
rekening te houden met de ontwikkelingen 
in de desbetreffende internationale normen
en, in voorkomend geval, met de 
technische vooruitgang.
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Or. en

Motivering

De delen A en B van bijlage I bevatten verkoopbenamingen, definities en kenmerken van 
producten en hebben derhalve betrekking op essentiële elementen die niet mogen worden 
gedelegeerd. De delen C en D van bijlage I houden daarentegen verband met de berekening van 
de percentages van ingrediënten en de soorten suiker waar in de richtlijn naar wordt verwezen; 
hier betreft het niet-essentiële technische elementen die door middel van gedelegeerde 
handelingen kunnen worden gewijzigd.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 2
Richtlijn 2000/36/EG
Article 6 – paragraph 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegdheid om de in artikel 5 
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt aan de Commissie verleend 
voor onbepaalde tijd met ingang van (…).
(datum van inwerkingtreding van dit 
wijzigingsbesluit in te vullen door het 
Bureau voor publicaties).

2. De bevoegdheid om de in artikel 5 
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt aan de Commissie verleend 
voor een periode van vijf jaar met ingang
van (…). (datum van inwerkingtreding van 
dit wijzigingsbesluit in te vullen door het 
Bureau voor publicaties).

De Commissie stelt uiterlijk negen 
maanden voor het einde van de periode 
van vijf jaar een verslag over de 
bevoegdheidsdelegatie op. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het 
verstrijken van elke termijn tegen een 
dergelijke verlenging verzet.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij artikel 5 van Richtlijn 2000/36/EG. Hiermee wordt beoogd de overige 
instellingen van de EU te informeren over de vaststelling en de resultaten van gedelegeerde 
handelingen.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 3
Richtlijn 2001/111/EG
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 5 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van deel A van de bijlage wat betreft de 
technische kenmerken met betrekking tot 
de benaming en de omschrijving van de 
producten, alsook van deel B van de 
bijlage, teneinde rekening te houden met de 
ontwikkelingen in de desbetreffende 
internationale normen en, in voorkomend 
geval, met de technische vooruitgang.

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 5 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van deel B van de bijlage, teneinde 
rekening te houden met de ontwikkelingen 
in de desbetreffende internationale normen 
en, in voorkomend geval, met de 
technische vooruitgang.

Or. en

Motivering

Deel A van de bijlage bevat benamingen en definities van producten en heeft bijgevolg 
betrekking op essentiële elementen die niet mogen worden gedelegeerd. Deel B van de bijlage 
houdt daarentegen verband met de methode voor de vaststelling van bepaalde kenmerken van 
suikers, hetgeen als een niet-essentieel technisch element kan worden beschouwd waarvan 
wijziging mag plaatsvinden door middel van gedelegeerde handelingen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 3
Richtlijn 2001/111/EG
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 4 bedoelde bevoegdheid 
om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt aan de Commissie verleend 
voor onbepaalde tijd met ingang van (…).
(Datum van inwerkingtreding van dit 
wijzigingsbesluit in te vullen door het 
Bureau voor publicaties).

2. De in artikel 4 bedoelde bevoegdheid 
om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt aan de Commissie verleend 
voor een periode van vijf jaar met ingang
van (….). (Datum van inwerkingtreding 
van dit wijzigingsbesluit in te vullen door 
het Bureau voor publicaties).

De Commissie stelt uiterlijk negen 
maanden voor het einde van de periode 
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van vijf jaar een verslag over de 
bevoegdheidsdelegatie op. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het 
verstrijken van elke termijn tegen een 
dergelijke verlenging verzet.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij artikel 4 van Richtlijn 2001/111/EG. Hiermee wordt beoogd de overige 
instellingen van de EU te informeren over de vaststelling en de resultaten van gedelegeerde 
handelingen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 4
Richtlijn 2001/113/EG
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 6 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van bijlage I wat betreft de technische 
kenmerken met betrekking tot de 
benaming en de omschrijving van de 
producten, alsook van bijlage II en deel B 
van bijlage III, om rekening te houden met 
de ontwikkelingen in de desbetreffende 
internationale normen en, in voorkomend 
geval, met de technische vooruitgang.

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 6 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging 
van deel B van bijlage III, om rekening te 
houden met de ontwikkelingen in de 
desbetreffende internationale normen en, in 
voorkomend geval, met de technische 
vooruitgang.

Or. en

Motivering

Bijlage I bevat benamingen en definities van producten, terwijl bijlage II specifieke aanvullende 
ingrediënten bevat die in producten kunnen worden gebruikt. Deze bijlagen hebben derhalve 
betrekking op essentiële elementen die niet mogen worden gedelegeerd. Deel B van bijlage III 
houdt verband met de behandeling van grondstoffen en lijkt geschikt voor wijziging door middel 
van gedelegeerde handelingen.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 4
Richtlijn 2001/113/EG
Article 6 – paragraph 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegdheid om de in artikel 5 
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt aan de Commissie verleend 
voor onbepaalde tijd met ingang van (…).
(datum van inwerkingtreding van dit 
wijzigingsbesluit in te vullen door het 
Bureau voor publicaties).

2. De bevoegdheid om de in artikel 5 
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt aan de Commissie verleend 
voor een periode van vijf jaar met ingang
van (….). (datum van inwerkingtreding 
van dit wijzigingsbesluit in te vullen door 
het Bureau voor publicaties).

De Commissie stelt uiterlijk negen 
maanden voor het einde van de periode 
van vijf jaar een verslag over de 
bevoegdheidsdelegatie op. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het 
verstrijken van elke termijn tegen een 
dergelijke verlenging verzet.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij artikel 5 van Richtlijn 2001/113/EG.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 5
Richtlijn 2001/114/EG
Artikelen 5 en 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen 5 en 6 van Richtlijn 
2001/114/EG worden vervangen door:

De artikelen 5 en 6 van Richtlijn 
2001/114/EG worden geschrapt.

Or. en
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Motivering

De bijlage bevat definities en benamingen van producten en heeft bijgevolg betrekking op 
essentiële elementen die niet mogen worden gedelegeerd. Bovendien lijken de artikelen 5 en 6, 
wegens de in overweging 6 genoemde redenen, achterhaald te zijn.
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TOELICHTING

Doelstellingen van het Commissievoorstel - het voorstel beoogt de huidige 
uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie in de richtlijnen van de Raad

 1999/4/EG van 22 februari 1999 inzake extracten van koffie en extracten van cichorei,

 2000/36/EG van 23 juni 2000 inzake cacao- en chocoladeproducten voor menselijke 
consumptie,

 2001/111/EG van 20 december 2001 inzake bepaalde voor menselijke voeding bestemde 
suikers,

 2001/113/EG van 20 december 2001 inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtenjam 
of -confituur, -gelei en -marmelade, alsmede kastanjepasta,

 Richtlijn 2001/114/EG van 20 december 2001 inzake bepaalde voor menselijke voeding 
bestemde, geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk,

in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Verdrag van Lissabon met betrekking 
tot (i) op grond van artikel 290, lid 1, van het Verdrag aan de Commissie toegekende 
bevoegdheden om niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te stellen ter 
aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van de wetgevingshandeling 
(gedelegeerde handelingen), en (ii) op grond van artikel 291, lid 2, van het Verdrag aan de 
Commissie toegekende bevoegdheden om eenvormige voorwaarden vast te stellen ter uitvoering 
van juridisch bindende handelingen van de Unie (uitvoeringshandelingen).

Volgens het voorstel verlenen de huidige "ontbijtrichtlijnen" de Commissie geen passende 
bevoegdheden om de technische elementen in de bijlagen snel aan te passen of te actualiseren 
teneinde rekening te houden met de ontwikkelingen in de desbetreffende internationale normen 
en/of de technische vooruitgang. Er wordt derhalve voorgesteld de Commissie in staat te stellen 
gedelegeerde handelingen vast te stellen ten aanzien van

 Richtlijn 1999/4/EG, tot aanpassing of actualisering van de technische kenmerken met 
betrekking tot de productomschrijvingen en -definities in de bijlage;

 Richtlijn 2000/36/EG, tot aanpassing of actualisering van de technische kenmerken met 
betrekking tot de verkoopbenamingen en de definities in deel A van bijlage I, die normaliter 
worden uitgedrukt in percentages en/of gram, alsook in de delen B, C en D van die bijlage;

 Richtlijn 2001/111/EG, tot aanpassing of actualisering van deel A van de bijlage wat betreft 
de technische kenmerken met betrekking tot de productbenamingen en -definities, alsook van 
deel B van die bijlage;

 Richtlijn 2001/113/EG, tot aanpassing of actualisering van bijlage I wat betreft de technische 
kenmerken met betrekking tot de productbenamingen en -definities, die normaliter in gram 
en/of percentages worden uitgedrukt, alsook van bijlage II en deel B van bijlage III;
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 en Richtlijn 2001/114/EG, tot aanpassing of actualisering van bijlage I wat betreft de 
technische kenmerken met betrekking tot de productdefinities en de -benamingen, die 
normaliter in percentages worden uitgedrukt, alsook van bijlage II.

Bovendien wordt schrapping voorgesteld van de bevoegdheden van de Commissie om de 
bepalingen van de ontbijtrichtlijnen aan te passen teneinde deze in overeenstemming te brengen 
met de algemene beginselen van de EU-voedselwetgeving. De toekenning van dergelijke 
bevoegdheden is achterhaald, aangezien de algemene bepalingen van de Unie inzake 
voedingsmiddelen, als vastgelegd in Verordening (EG) nr. 178/2002, rechtstreeks van toepassing 
zijn op de onder deze richtlijnen ressorterende producten. 

Opmerkingen en aanbevelingen van de rapporteur - De rapporteur wijst erop dat de huidige 
tekst van de ontbijtrichtlijnen voorziet in comitologiemaatregelen (in het kader van de 
regelgevingsprocedure met toetsing voor de Richtlijnen 1999/4/EG en 2000/36/EG of de 
regelgevingsprocedure waarvoor een advies van het EP is vereist voor de Richtlijnen 
2001/111/EG, 2001/113/EG en 2001/114/EG), met een tamelijk breed toepassingsgebied. 
Richtlijn 2007/61/EG tot wijziging van Richtlijn 2001/114/EG omvat een relevant 
wijzigingsbesluit waarmee het mogelijk wordt gemaakt het eiwitgehalte (van bepaalde soorten 
gedehydrateerde melk) te standaardiseren en in overeenstemming te brengen met de norm van de 
Codex Alimentarius (zie ook de resolutie van het EP van 5 september 2007, P6_TA(2007)0371). 

De voorgestelde nieuwe formulering is concreter en stelt de Commissie in staat wijzigingen aan 
te brengen op de technische kenmerken met betrekking tot de productomschrijvingen en -
definities in de bijlage(n). Deze expliciete bevoegdheidsdelegatie tot wijziging van kenmerken 
met betrekking tot de beschrijvingen, definities en benamingen van producten - wat essentiële 
elementen van de Richtlijnen zijn - reikt evenwel verder dan het toepassingsgebied van 
gedelegeerde handelingen op grond van artikel 290 van het Verdrag, waarin wordt bepaald dat 
alleen bepaalde niet-essentiële onderdelen van de wetgevingshandeling via 
bevoegdheidsdelegatie mogen worden aangevuld of gewijzigd. 

Teneinde alleen niet-essentiële onderdelen op correcte wijze in de bevoegdheidsdelegatie op te 
nemen en dubbelzinnigheid te voorkomen over de vraag in welke mate de Commissie 
gedelegeerde handelingen kan vaststellen met betrekking tot essentiële onderdelen zoals 
productdefinities, stelt de rapporteur voor de bevoegdheidsdelegatie als volgt te beperken:

 bij Richtlijn 2000/36/EG tot de delen C en D van bijlage I;

 bij Richtlijn 2001/111/EG tot deel B van de bijlage;

 bij Richtlijn 2001/113/EG tot deel B van bijlage III.

Bovendien stelt hij voor de bepalingen inzake gedelegeerde handelingen die verband houden met 
technische elementen met betrekking tot productomschrijvingen, -definities, -benamingen of 
verkoopbenamingen, en kenmerken, te schrappen. De rapporteur stelt tevens voor de delegatie te 
beperken tot een (verlengbare) periode van vijf jaar alsmede toezicht op de 
bevoegdheidsdelegatie te waarborgen door de Commissie te verzoeken hierover vóór het einde 
van iedere vijfjarige termijn verslag uit te brengen.  

De rapporteur wijst daarbij nadrukkelijk op de benadering die is gehanteerd in de recent 
gewijzigde vruchtensaprichtlijn (vgl. Richtlijn 2012/12/EU), waarbij de bijlage met de 
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productbenamingen, -definities en -kenmerken werd uitgezonderd van de werkingssfeer van de 
delegatie. Dergelijke essentiële onderdelen mogen uiteraard niet via gedelegeerde handelingen 
worden gewijzigd.

De rapporteur staat daarentegen achter de voorgestelde schrapping van de aan de Commissie 
toegekende bevoegdheden om de huidige richtlijnen in overeenstemming te brengen met 
algemene EU-bepalingen inzake voedingsmiddelen, aangezien deze reeds onder bestaande 
voedingswetgeving vallen.


