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BEKNOPTE MOTIVERING

De mogelijkheid tot vaststelling van uitvoeringshandelingen is vastgelegd in artikel 291 van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie waarin wordt bepaald dat, indien 
het nodig is dat juridisch bindende handelingen van de Unie volgens eenvormige 
voorwaarden worden uitgevoerd, de wetgever uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie 
kan toekennen.

Het Verdrag van Lissabon deelt het Parlement en de Raad een gelijkwaardige rol toe wanneer 
de gewone wetgevingsprocedure inter alia van toepassing is met betrekking tot de verlening 
van uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie. Het is derhalve van groot belang het recht 
van controle te handhaven dat momenteel op grond van artikel 8 van besluit 1999/468/EG van 
de Raad aan het Parlement wordt gegarandeerd, en ervoor te zorgen dat de medewetgevers de 
mogelijkheid hebben om bezwaar te maken tegen de ontwerpmaatregelen. Verder moet het 
Parlement toegang krijgen tot de bijeenkomsten van de comités en moet worden gezorgd voor 
bepaalde verbeteringen met betrekking tot de aan het Parlement en de Raad te verstrekken 
informatie (bijv. beschikbaarstelling van agenda's ruim van tevoren, notulen van de 
vergaderingen, gedetailleerde stemlijsten).

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Volgens het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie dienen het 
Europees Parlement en de Raad nu de 
algemene voorschriften en beginselen vast 
te stellen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

(3) Volgens het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie dienen het 
Europees Parlement en de Raad nu vooraf 
de algemene voorschriften en beginselen 
vast te stellen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

Motivering

Aanpassing aan de formulering van artikel 291 VWEU.
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Amendement

(4 bis) Wanneer de gewone 
wetgevingsprocedure van toepassing is, 
vooral als het gaat om de toekenning van 
uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Commissie, is het van belang ervoor te 
zorgen dat het Parlement op voet van 
gelijkheid staat met de Raad.

Motivering

Volgens het Verdrag van Lissabon is het van het allergrootste belang ervoor te zorgen dat het 
Parlement op voet van gelijkheid staat met de Raad als het gaat om de toekenning van 
uitvoeringsbevoegdheden in gevallen waarin het basisbesluit volgens de gewone 
wetgevingsprocedure is goedgekeurd.

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 volledig in kennis 
worden gesteld van de werkzaamheden van 
de comités. Indien dit nodig wordt geacht 
voor de uitoefening van zijn 
controlebevoegdheden, moet het Europees 
Parlement de mogelijkheid krijgen de 
bijeenkomsten van de comités bij te 
wonen, zonder dat het deelneemt aan de 
stemming over de 
ontwerpuitvoeringsmaatregelen.
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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. Verwijzingen in bestaande 
basisbesluiten naar de procedures uit dat 
besluit moeten zo spoedig mogelijk en in 
elk geval uiterlijk op …* worden 
aangepast aan de nieuwe regels inzake 
gedelegeerde bevoegdheden en 
uitvoeringsbevoegdheden die zijn 
vastgelegd in de artikelen 290 en 291 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie. In afwachting van deze 
aanpassing moeten, om de overgang tot 
stand te brengen tussen de regeling van 
Besluit 1999/468/EG en deze verordening,
de in deze verordening bedoelde 
procedures voorlopig worden toegepast 
wanneer bestaande wetgeving verwijst 
naar procedures uit dat besluit - met 
uitzondering van de in artikel 5 bis van dat 
besluit bedoelde regelgevingsprocedure 
met toetsing, die voorlopig van toepassing 
moet blijven.
_____________

2 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening.

Motivering

Het mechanisme van 'automatische aanpassing' waarin artikelen 9 en 10 voorzien, is 
kennelijk gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat alle uitvoeringsbevoegdheden die 
momenteel onder comitologieprocedures met uitzondering van de regelgevingsprocedure met 
toetsing (RPT) vallen, overeenkomstig het Verdrag van Lissabon moeten worden beschouwd 
als  bevoegdheden voor het goedkeuren van uitvoeringshandelingen in de zin van artikel 291 
VWEU.  Daarmee wordt voorbijgegaan aan het feit dat er uitvoeringsbevoegdheden kunnen 
zijn die binnen de categorie van gedelegeerde handelingen (artikel 290 VWEU) vallen, zelfs 
als ze niet onder RPT vallen. Daarom dient elke aanpassing van bestaande wetgeving geval 
per geval te gebeuren.
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Amendement 5

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 het op grond 
van een juridisch bindende handeling van 
de Unie (hierna "basisbesluit" genoemd) 
vereist is dat, indien het nodig is dat 
juridisch bindende handelingen van de 
Unie volgens eenvormige voorwaarden 
worden uitgevoerd, de vaststelling van 
dergelijke bindende 
uitvoeringshandelingen door de Commissie 
aan de controle van lidstaten is 
onderworpen.

Motivering

Aanpassing aan de formulering van artikel 291 VWEU.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de ontwerpmaatregelen in 
overeenstemming zijn met het advies van 
het comité, stelt de Commissie deze 
maatregelen vast, tenzij er zich 
uitzonderlijke omstandigheden hebben 
voorgedaan of nieuwe elementen aan de 
orde zijn op basis waarvan het 
gerechtvaardigd zou zijn om de 
maatregelen niet vast te stellen. In 
dergelijke gevallen kan de voorzitter het 
comité een nieuw ontwerp van de te nemen 
maatregelen voorleggen.

2. Indien de ontwerpmaatregelen in 
overeenstemming zijn met het advies van 
het comité, stelt de Commissie,
onverminderd artikel 6 bis, deze 
maatregelen vast, tenzij er zich 
uitzonderlijke omstandigheden hebben 
voorgedaan of nieuwe elementen aan de 
orde zijn op basis waarvan het 
gerechtvaardigd zou zijn om de 
maatregelen niet vast te stellen. In 
dergelijke gevallen kan de voorzitter het 
comité een nieuw ontwerp van de te nemen 
maatregelen voorleggen.
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Motivering

Aanpassing wegens invoering van een nieuw artikel 6 bis.

Amendement 7

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 geen advies is uitgebracht, kan 
de Commissie onverminderd artikel 6 bis 
de ontwerpmaatregelen vaststellen.
Wanneer de Commissie de 
ontwerpmaatregelen niet vaststelt, kan de 
voorzitter een gewijzigde versie van de 
ontwerpmaatregelen aan het comité 
voorleggen.

Motivering

Aanpassing wegens invoering van een nieuw artikel 6 bis.

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. 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.

5. In afwijking van lid 3 kan de Commissie 
onverminderd artikel 6 bis 
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.

Motivering

Aanpassing wegens invoering van een nieuw artikel 6 bis.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het kader van een 
onderzoeksprocedure waarbij de 
maatregelen overeenkomstig artikel 5, 
lid 3, niet in overeenstemming zijn met het 
advies van het comité, trekt de Commissie 
de overeenkomstig lid 2 vastgestelde 
maatregelen in.

4. In het kader van een 
onderzoeksprocedure waarbij de 
maatregelen overeenkomstig artikel 5, 
lid 3, niet in overeenstemming zijn met het 
advies van het comité, trekt de Commissie
de overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
vastgestelde maatregelen in.

Motivering

De formulering wordt verbeterd en verwarring voorkomen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Controle door het Europees 

Parlement en de Raad op de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie
Indien het Europees Parlement of de 
Raad van mening is dat de 
ontwerpmaatregelen, waarvan de 
goedkeuring wordt overwogen en die 
overeenkomstig een krachtens artikel 294 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie goedgekeurd 
basisbesluit aan een comité zijn 
voorgelegd, niet in overeenstemming zijn 
met het basisbesluit, maakt het Europees 
Parlement of de Raad zijn bezwaren ter 
zake kenbaar en neemt de Commissie die 
ontwerpmaatregelen opnieuw in 
overweging. Rekening houdend met de 
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redenen voor de bezwaren en binnen de
termijnen die gelden voor de lopende 
procedure kan de Commissie het comité 
een nieuwe ontwerpmaatregel voorleggen 
of bij het Europees Parlement en de Raad 
een voorstel op basis van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie indienen.
De Commissie stelt het Europees 
Parlement, de Raad en het comité in 
kennis van de actie die zij overweegt te 
ondernemen en van de redenen daarvoor.

Motivering

Het Parlement dient het recht van controle te behouden dat momenteel wordt gewaarborgd 
door artikel 8 van het comitologiebesluit (Besluit 1999/468/EG).

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de agenda's van de bijeenkomsten van 
het comité,

a) de agenda's van de bijeenkomsten van 
het comité die binnen een redelijke 
termijn vóór de bijeenkomsten 
beschikbaar moeten worden gesteld,

Motivering

De agenda's moeten ruim van tevoren beschikbaar zijn, zodat het Parlement zo spoedig 
mogelijk op de hoogte is van de op de bijeenkomst te behandelen ontwerpmaatregelen en 
aldus voorbereidingen kan treffen voor zijn toekomstige activiteiten.

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de beknopte verslagen, samen met de 
lijsten van de autoriteiten en organisaties 
waarvan de personen die door de lidstaten 

b) de beknopte verslagen, samen met de 
lijsten van de autoriteiten en organisaties 
waarvan de personen die door de lidstaten 
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zijn aangewezen om hen te 
vertegenwoordigen deel uitmaken,

zijn aangewezen om hen te 
vertegenwoordigen deel uitmaken, en 
eventueel beschikbare notulen,

Motivering

Het moet mogelijk zijn niet alleen toegang te krijgen tot de beknopte verslagen, maar ook tot 
de notulen (de mogelijkheid van inzage in de notulen is vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord tussen het Europees Parlement en de Commissie (2008/C 143/01)).

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de resultaten van de stemming, d) de gedetailleerde resultaten van de 
stemming, met inbegrip van de 
stemverklaringen van de lidstaten,

Motivering

Het is van belang te weten wat de redenen zijn om tegen te stemmen of zich van stemming te 
onthouden, aangezien dit wellicht een goede indicatie is voor mogelijke problemen in verband 
met de ontwerpmaatregel.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het Europees Parlement heeft 
toegang tot de bijeenkomsten van de 
comités.
Daartoe benoemt het Europees Parlement 
vertegenwoordigers die de bijeenkomsten 
zullen bijwonen en zo snel mogelijk 
verslag uitbrengen over de resultaten van 
de besprekingen aan de desbetreffende 
parlementaire commissie. De 
vertegenwoordigers van het Europees 
Parlement nemen niet deel aan de 
stemming over de 
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ontwerpuitvoeringsmaatregelen.

Motivering

Het is belangrijk dat het Parlement de redenen kent die aan de basis liggen van de adviezen 
van de comités. Daarom is het beter indien het Europees Parlement direct informatie krijgt 
via zijn eigen vertegenwoordigers. Deze laatsten zijn vertegenwoordigers zonder meer en 
geen leden van het comité en ze nemen dan ook niet deel aan eventuele stemmingen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Besluit 1999/468/EG wordt ingetrokken. Besluit 1999/468/EG wordt ingetrokken 
met ingang van …*.

De gevolgen van artikel 5 bis van het 
ingetrokken besluit blijven gehandhaafd 
voor de toepassing van de bestaande 
basisbesluiten waarin naar dat artikel 
wordt verwezen.

_____________
* 2 jaar na de datum van inwerkingtreding van 
deze verordening.

Motivering

Het mechanisme van 'automatische aanpassing' waarin artikelen 9 en 10 voorzien, is 
kennelijk gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat alle uitvoeringsbevoegdheden die 
momenteel onder comitologieprocedures met uitzondering van RPT vallen, overeenkomstig 
het Verdrag van Lissabon moeten worden beschouwd als  bevoegdheden voor het goedkeuren 
van uitvoeringshandelingen in de zin van artikel 291 VWEU. Daarmee wordt voorbijgegaan 
aan het feit dat er uitvoeringsbevoegdheden kunnen zijn die binnen de categorie van 
gedelegeerde handelingen (artikel 290 VWEU) vallen, zelfs als ze niet onder RPT vallen.
Daarom dient elke aanpassing van bestaande wetgeving geval per geval te gebeuren.

Amendement 16
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Aanpassing van bestaande handelingen

9 bis. Vóór …* evalueert de Commissie de 
basisbesluiten die zijn goedgekeurd vóór 
de inwerkingtreding van deze verordening 
teneinde deze besluiten aan te passen aan 
de nieuwe regels inzake gedelegeerde 
bevoegdheden en 
uitvoeringsbevoegdheden die zijn 
vastgesteld in de artikelen 290 en 291 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie. De Commissie brengt 
regelmatig verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad over de 
vorderingen van deze evaluatie. In 
voorkomend geval worden deze verslagen 
vergezeld van een wetgevingsvoorstel.
_____________
* 2 jaar na de datum van inwerkingtreding van 
deze verordening.

Motivering

Het mechanisme van 'automatische aanpassing' waarin artikelen 9 en 10 voorzien, is 
kennelijk gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat alle uitvoeringsbevoegdheden die 
momenteel onder comitologieprocedures met uitzondering van RPT vallen, overeenkomstig
het Verdrag van Lissabon moeten worden beschouwd als  bevoegdheden voor het goedkeuren 
van uitvoeringshandelingen in de zin van artikel 291 VWEU. Daarmee wordt voorbijgegaan 
aan het feit dat er uitvoeringsbevoegdheden kunnen zijn die binnen de categorie van 
gedelegeerde handelingen (artikel 290 VWEU) vallen, zelfs als ze niet onder RPT vallen.
Daarom dient elke aanpassing van bestaande wetgeving geval per geval te gebeuren.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanpassing van bestaande basisbesluiten Overgangsmaatregelen
1. Wanneer vóór de inwerkingtreding van 
deze verordening vastgestelde 

1. In afwachting van de aanpassing 
overeenkomstig artikel 9 bis van vóór de 
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basisbesluiten voorzien in de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie overeenkomstig 
Besluit 1999/468/EG zijn de volgende 
regels van toepassing:

inwerkingtreding van deze verordening 
vastgestelde basisbesluiten die 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;

a) wanneer het basisbesluit verwijst naar 
artikel 3 van Besluit 1999/468/EG, is de in 
artikel 4 van deze verordening genoemde 
raadplegingsprocedure van toepassing;

b) verwijzingen naar de artikelen 4 en 5 
van Besluit 1999/468/EG gelden als 
verwijzingen naar artikel 5 van deze 
verordening;

b) wanneer het basisbesluit verwijst naar 
de artikelen 4 en 5 van 
Besluit 1999/468/EG, is de in artikel 5 van 
deze verordening genoemde 
onderzoeksprocedure van toepassing;

c) verwijzingen naar artikel 6 van 
Besluit 1999/468/EG gelden als 
verwijzingen naar artikel 6 van deze 
verordening;

c) wanneer het basisbesluit verwijst naar 
artikel 6 van Besluit 1999/468/EG, is 
artikel 6 van deze verordening van 
toepassing;

d) verwijzingen naar de artikelen 7 en 8
van Besluit 1999/468/EG gelden als 
verwijzingen naar artikel 8 van deze 
verordening.

d) wanneer het basisbesluit verwijst naar 
artikel 7 van Besluit 1999/468/EG, is 
artikel 8 van deze verordening van 
toepassing;
d bis) wanneer het basisbesluit verwijst 
naar artikel 8 van Besluit 1999/468/EG, is 
artikel 6 bis van deze verordening van 
toepassing.

2. De artikelen 3 en 7 van deze verordening 
zijn van toepassing op alle bestaande 
comités.

2. De artikelen 3 en 7 van deze verordening 
zijn van toepassing op alle bestaande 
comités in de zin van lid 1.

Motivering

Het mechanisme van 'automatische aanpassing' waarin artikelen 9 en 10 voorzien, is 
kennelijk gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat alle uitvoeringsbevoegdheden die 
momenteel onder comitologieprocedures met uitzondering van RPT vallen, overeenkomstig 
het Verdrag van Lissabon moeten worden beschouwd als bevoegdheden voor het goedkeuren 
van uitvoeringshandelingen in de zin van artikel 291 VWEU. Daarmee wordt voorbijgegaan 
aan het feit dat er uitvoeringsbevoegdheden kunnen zijn die binnen de categorie van 
gedelegeerde handelingen (artikel 290 VWEU) vallen, zelfs als ze niet onder RPT vallen.
Daarom dient elke aanpassing van bestaande wetgeving geval per geval te gebeuren.
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