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Amendement 16
Cristian Silviu Buşoi

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 
commissievergaderingen bij te wonen, 
zonder dat het stemrecht heeft inzake de 
ontwerpuitvoeringsmaatregelen. 

Or. en

Amendement 17
Louis Grech

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 
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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.

Or. en

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 18
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15a) De Commissie moet de vigerende 
communautaire wetgeving onderzoeken 
en op korte termijn de nodige 
wetgevingsvoorstellen doen om deze 
wetgeving aan te passen aan de 
bepalingen van het Verdrag van Lissabon, 
in het bijzonder aan de artikelen 290 en 
291 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie. 

Or. de

Motivering

Het bestaande acquis moet in de nabije toekomst worden aangepast aan de bepalingen inzake 
gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen, waarbij elk geval apart moet worden 
bekeken.  
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Amendement 19
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Indien het Europees Parlement of 
de Raad voornemens is bezwaar aan te 
tekenen tegen de ontwerpmaatregelen 
overeenkomstig artikel 6 bis, dient dit te 
worden gedaan met inachtneming van het 
dringend karakter van de 
uitvoeringsmaatregelen, zonder het 
optreden van de Commissie met het oog 
op de in de eerste zin van lid 5 genoemde 
doelen te belemmeren. Daartoe dienen het 
Europees Parlement en de Raad hun 
bezwaren in binnen dezelfde termijn als 
die welke voor het advies van het comité is 
vastgelegd. 
In een dergelijk geval wijzigt de 
Commissie onmiddellijk haar 
uitvoeringsmaatregelen, rekening 
houdend met de bezwaren van het 
Europees Parlement of de Raad, en keurt 
zij deze goed. De Commissie stelt het 
Europees Parlement en de Raad op de 
hoogte van de wijzigingen. Indien er 
bezwaren blijven bestaan trekt de 
Commissie de maatregelen in en stelt zij 
nieuwe maatregelen voor aan het comité 
zodra de in lid 5 genoemde dringende 
omstandigheden zich niet langer 
voordoen.

Or. en

Motivering

De bepalingen van artikel 6 bis kunnen een belemmering vormen voor het vermogen van de 
Commissie om spoedmaatregelen te nemen. Het Europees Parlement en de Raad dienen dan 
ook een redelijk gebruik te maken van deze bepalingen, waarbij zij rekening houden  met het 
dringend karakter van de zaak en dezelfde termijn in acht nemen als het comité.   De termijn 
voor het gebruik van artikel 6bis is noodzakelijk aangezien de afwijking van lid 3 anders 
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ineffectief zou worden.

Amendement 20
Cristian Silviu Buşoi

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 het 
comité.
Met dit doel benoemt het Europees 
Parlement een maximumaantal van drie 
vertegenwoordigers die de bijeenkomsten 
zullen bijwonen. De vertegenwoordigers 
van het Europees Parlement nemen op 
generlei wijze deel aan de besluitvorming 
over het advies dat het comité moet 
uitbrengen. Zij brengen zo snel mogelijk 
verslag uit over de resultaten van de 
besprekingen aan de desbetreffende 
parlementaire commissies. 

Or. en

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 21
Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

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 22
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Besluit 1999/468/EG wordt ingetrokken. Besluit 1999/468/EG wordt ingetrokken op 
1 december 2010.

Or. de

Motivering

Ten gevolge van de tweede zin van artikel 12 zou hier tijdelijk een rechtsvacuüm ontstaan. De 
verwijzing in de basisbesluiten naar comitologiebesluit 1999/468/EG zou in de periode tussen 
de inwerkingtreding van deze verordening en het begin van de automatische aanpassing 
overeenkomstig artikel 10 zinloos zijn. 
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Amendement 23
Louis Grech

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 passend 
wetgevingsvoorstel.
_____________
2 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. en

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.



AM\816576NL.doc 9/10 PE441.311v01-00

NL

Amendement 24
Louis Grech

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 
basisbesluiten voorzien in de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie overeenkomstig 
Besluit 1999/468/EG zijn de volgende 
regels van toepassing:

1. In afwachting van de aanpassing 
overeenkomstig artikel 9 bis van vóór de 
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 
de artikelen 7 en 8 van 
Besluit 1999/468/EG, is artikel 8 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.

Or. en

Motivering

Het mechanisme van 'automatische aanpassing' waarin artikelen 9 en 10 voorzien, is 
kennelijk gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat alle uitvoeringsbevoegdheden die 
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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.


