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BEKNOPTE MOTIVERING

Gezien het feit dat de EU nog geruime tijd netto-importeur van energie zal blijven, moet het 
handelsbeleid van de Commissie erop gericht zijn gunstige voorwaarden te verzekeren voor 
handel in energieproducten. In dit doel wordt zij gesteund door de lidstaten, die 
intergouvernementele overeenkomsten met derde landen sluiten, die vaak ook betrekking 
hebben op handelsvoorwaarden en investeringen in de energie-infrastructuur.  Deze aspecten 
zouden een reden kunnen zijn om de rechtsgrond van het besluit uit te breiden tot artikel 207 
VWEU, maar tegelijk wordt onderkend dat het besluit in de eerste plaats betrekking heeft op 
de invoering van een systeem voor de uitwisseling van informatie dat de werking van de 
interne markt en meer duurzaamheid en zekerheid van de energievoorziening moet 
garanderen, en daarom  gebaseerd is op artikel 194 VWEU. De invoering van een 
mechanisme voor informatie-uitwisseling met betrekking tot intergouvernementele 
overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen op energiegebied dient dus hoofdzakelijk de 
doelen van het Europees energiebeleid. 

De voorgestelde uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en een gecoördineerde 
ondersteuning door de Europese Commissie zou een versterking betekenen van de interne 
markt doordat gezorgd wordt voor een juiste implementatie van de wetgeving zoals het derde 
energiepakket. Het voorstel voorziet in een instrument om de druk te verminderen op de 
lidstaten om in intergouvernementele overeenkomsten concessies betreffende de regelgeving 
te accepteren die niet stroken met de wetgeving van de EU. Een betere voorlichting over en 
kennis van ontwikkelingen in de regelgeving zijn ook nuttig om het handelsbeleid van de 
Commissie ten aanzien van de belangrijke energieleverende staten zoals Rusland te helpen 
bepalen.

Daarnaast kan het mechanisme helpen de zekerheid van de energievoorziening aan de EU 
te vergroten door de inspanningen van de lidstaten tijdens de onderhandelingen te 
coördineren. Voorts steunt het de uitvoering van het solidariteitsmechanisme waarin de 
verordening betreffende de continuïteit van de gasvoorziening voorziet, door 
informatieverschaffing over de hoeveelheid en herkomst van geïmporteerde energie, ten einde 
de zekerheid van de energievoorziening voor alle EU-lidstaten te realiseren. Ten tweede 
vergroot het mechanisme de zekerheid van de energievoorziening door te waarborgen dat alle 
overeenkomsten volledig in overeenstemming zijn met de interne energiemarkt van de Unie 
en de EU-wetgeving, zodat voorzien wordt in een stabiel rechtskader, dat noodzakelijk is voor 
investeringen. Dit is ook in het belang van de bevoegdheid van de EU op het gebied van 
handels- en investeringsbeleid. Gezien het feit dat de EU meer dan 400 miljard Euro per jaar 
aan energie-import spendeert moet de afhankelijkheid van de EU van buitenlandse energie 
worden verminderd en haar geopolitieke onafhankelijkheid en zekerheid van de 
energievoorziening worden vergroot. Het voorgestelde mechanisme voor informatie-
uitwisseling en de gezamenlijke inspanningen van de lidstaten om een energiebesparing van 
tenminste 20% te realiseren reduceren met minstens 50 miljard EUR per jaar de overdracht 
van rijkdom van de EU naar de energieproducerende landen en vergroten de zekerheid van de 
energievoorziening.

Het mechanisme voor informatie-uitwisseling moet ook  de duurzaamheid vergroten door 
investeringsbesluiten op energiegebied af te stemmen op de langetermijn-doelen van de EU 
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op klimaat- en energiegebied en door overlapping van infrastructuur voor energietransport te 
vermijden. Dit laatste zou – gezien de lange investeringstermijnen en levensduur van 
dergelijke infrastructuur – niet alleen leiden tot inefficiëntie en een situatie waarin 
overschakeling op andere energiebronnen moeilijk is omdat er een overcapaciteit is voor 
fossiele brandstoffen, die overbodig is in een toekomstige duurzame EU-economie, maar ook 
economisch inefficiënt zijn en extra kosten met zich meebrengen. Dit is reeds genoemd door 
het Europees Parlement in het verslag-Bendtsen1, waarin werd gezegd dat energiebesparingen 
de sleutel zijn naar vergroting van de voorzieningszekerheid, daar met het realiseren van het 
besparingsdoel van 20% net zoveel energie bespaard zou worden als vijftien Nabucco-
pijpleidingen kunnen aanvoeren. Het uiteindelijke doel moet zijn dat alle ondernemingen en 
consumenten in de lidstaten profijt hebben van een duurzame en zekere energievoorziening 
tegen betaalbare prijzen. 

De voorgestelde amendementen steunen daarom het Commissievoorstel, en zorgen tegelijk 
voor behoud van de zelfstandigheid van de lidstaten bij het onderhandelen over 
overeenkomsten met derde landen. 

Een voorafgaande verenigbaarheidscontrole tijdens de onderhandelingen over een 
intergouvernementele overeenkomst is de meest efficiënte manier om de nodige duidelijkheid 
te verschaffen over de verenigbaarheid van overeenkomsten met de EU-wetgeving en 
beleidsdoelstellingen op de lange termijn. Voor een efficiënte werkwijze moet het de regel 
worden dat de Commissie nieuwe overeenkomsten beoordeelt voordat zij worden gesloten. 
Als de lidstaten zelf verantwoordelijk zijn voor de juridische verenigbaarheid, alsook voor 
grotere voorzieningszekerheid en duurzaamheid, heeft de Commissie de plicht om de 
overeenkomst te beoordelen en eventueel noodzakelijke veranderingen voor te stellen via een 
advies. Deze aanbevelingen worden tijdig aan de betrokken lidstaat verstrekt om 
rechtsonzekerheid, ongecoördineerde, niet-duurzame of economisch onhoudbare besluiten en 
mogelijke inbreukprocedures van de Commissie de voorkomen. 

Op dezelfde manier moeten bestaande overeenkomsten door de Commissie worden 
beoordeeld op mogelijke onverenigbaarheid met de EU-wetgeving, zodat de lidstaten nieuwe 
onderhandelingen over deze overeenkomsten kunnen aangaan. Een formele 
toestemmingsprocedure voor bestaande of nieuwe overeenkomsten is niet wenselijk daar deze 
het voorgestelde besluit te zwaar zou maken.  

Om te voorkomen dat ondernemingen en lidstaten onnodig worden belast, moet het ook 
duidelijk zijn dat de Commissie volgens een consistente en coherente aanpak haar advies 
moet uitbrengen, met name wat betreft alle wettelijke bepalingen van de Unie. Alle bestaande 
en toekomstige uitzonderingen op de regels inzake toegang voor derden moeten worden 
geëvalueerd aan de hand van een goed rechtskader in het mededingingsbeleid, en zo opgesteld 
dat zij ten goede komen aan alle EU-burgers, en met name energieconsumenten, die het volle 
profijt moeten hebben van een geliberaliseerde energiemarkt. Dit moet worden beschouwd als 
het doel van de voorgestelde uitbreiding van informatie-uitwisseling.

                                               
1 Resolutie van het Europees Parlement van 15 december 2010 over een herziening van het Actieplan voor 
energie-efficiëntie (2010/2107(INI))
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AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Voor de goede werking van de interne 
energiemarkt is het nodig dat de energie 
die uit derde landen in de Unie wordt 
ingevoerd volledig onderworpen is aan de 
regels voor de interne energiemarkt. Een 
interne energiemarkt die niet correct 
functioneert, plaatst de EU in een 
kwetsbare positie wat betreft de 
energievoorzieningszekerheid. Een hoge 
mate van transparantie met betrekking tot 
overeenkomsten tussen lidstaten en derde 
landen op energiegebied zou de Unie in 
staat stellen om gecoördineerde actie te 
ondernemen, in een geest van solidariteit, 
teneinde te waarborgen dat dergelijke 
overeenkomsten in overeenstemming zijn 
met communautaire wetgeving en de 
energievoorziening op doeltreffende wijze 
zeker te stellen. 

(3) Voor de goede werking van de interne 
energiemarkt is het nodig dat de energie 
die uit derde landen in de Unie wordt 
ingevoerd volledig onderworpen is aan de 
regels voor de interne energiemarkt. Een 
interne energiemarkt die niet correct 
functioneert, plaatst de EU in een 
kwetsbare positie wat betreft de 
energievoorzieningszekerheid. Een hoge 
mate van transparantie met betrekking tot 
overeenkomsten tussen lidstaten en derde 
landen op energiegebied zou de Unie in 
staat stellen om gecoördineerde actie te 
ondernemen, in een geest van solidariteit, 
teneinde te waarborgen dat dergelijke 
overeenkomsten in overeenstemming zijn 
met Uniewetgeving en de 
energievoorziening op doeltreffende wijze 
zeker te stellen, en tegelijkertijd te 
voorkomen dat er een overcapaciteit wordt 
opgebouwd, en zo economische 
efficiëntie, duurzaamheid en billijke 
prijzen voor de consument te verzekeren.

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De Commissie moet ervoor zorgen 
dat er rekening wordt gehouden met de 
belangen van de Europese consument 
door erop aan te dringen dat 
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intergouvernementele overeenkomsten op 
energiegebied verenigbaar zijn met de 
EU-wetgeving en in het bijzonder de 
wetgeving betreffende de interne markt  
van de EU, waaronder de bepalingen 
inzake toegang voor derden in de EU-
wetgeving betreffende de interne 
energiemarkt. 

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Intergouvernementele overeenkomsten 
die in hun geheel moeten worden gemeld 
bij de Commissie op grond van andere 
wetgeving van de Unie zoals [Verordening 
(EU) nr. …/… van het Europees Parlement 
en de Raad van … tot vaststelling van 
overgangsregelingen voor bilaterale 
investeringsovereenkomsten tussen 
lidstaten en derde landen] moeten worden 
uitgesloten van het mechanisme voor 
informatie-uitwisseling dat bij dit besluit 
wordt vastgesteld.

(5) Intergouvernementele overeenkomsten 
die in hun geheel moeten worden gemeld 
bij de Commissie op grond van andere 
wetgeving van de Unie zoals [Verordening 
(EU) nr. …/… van het Europees Parlement 
en de Raad van … tot vaststelling van 
overgangsregelingen voor bilaterale 
investeringsovereenkomsten tussen 
lidstaten en derde landen] moeten worden 
uitgesloten van het mechanisme voor 
informatie-uitwisseling dat bij dit besluit 
wordt vastgesteld. De Commissie moet 
echter dergelijke bilaterale 
investeringsovereenkomsten tussen 
lidstaten en derde landen toetsen wat 
betreft specifieke energiebepalingen die 
relevant zijn in de context van dit besluit, 
en hierover een rapport opstellen voor de 
lidstaten en het Parlement.

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De Commissie heeft het recht om, op 
haar eigen initiatief of op verzoek van de 
lidstaat die over de intergouvernementele 

(10) De Commissie moet de 
verenigbaarheid van de overeenkomst in 
kwestie met het recht van de Unie toetsen
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overeenkomst heeft onderhandeld, de 
verenigbaarheid van de overeenkomst in 
kwestie met het recht van de Unie te 
beoordelen, voordat de overeenkomst 
wordt ondertekend.

voordat de overeenkomst wordt 
ondertekend, en advies uitbrengen over de 
vraag of er in verband met bepalingen in 
de EU-wetgeving waarmee de betrokken 
lidstaten voldoende rekening moeten 
houden, opnieuw over de overeenkomst 
moet worden onderhandeld.

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Aangezien er een interne 
energiemarkt en een gemeenschappelijke 
energiestrategie bestaan, zijn bilaterale 
overeenkomsten van invloed op het 
gemeenschappelijke beleid. Daarom dient 
te worden gewaarborgd dat bilaterale 
overeenkomsten aansluiten bij het 
gemeenschappelijke beleidsconcept.

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Veel energieovereenkomsten 
kennen bepalingen inzake investeringen. 
Zo bevat het energiehandvest bijvoorbeeld 
regelingen over investeringen. Er dient 
dan ook te worden gewaarborgd dat de 
coherentie tussen energieovereenkomsten 
en investeringsakkoorden gehandhaafd 
blijft. Met name dient rekening te worden 
gehouden met de bevoegdheden en 
aanbevelingen van het Europees 
Parlement met betrekking tot het 
toekomstige investeringsbeleid.
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Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) Bij de coördinatie van bilaterale 
overeenkomsten dient de Commissie een 
actieve en stimulerende rol te vervullen 
om ervoor te zorgen dat alle doelstellingen 
worden bereikt.

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij dit besluit wordt een mechanisme 
vastgesteld voor de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten en de 
Commissie met betrekking tot 
intergouvernementele overeenkomsten.

1. Bij dit besluit wordt een mechanisme 
vastgesteld voor de uitwisseling van 
informatie tussen de lidstaten en de 
Commissie met betrekking tot 
intergouvernementele overeenkomsten, 
met het doel de continuïteit van de 
energievoorziening in de Unie, de werking 
van de interne energiemarkt en de 
consistentie en coherentie van de externe 
maatregelen van de Unie op 
energiegebied te verbeteren, en de 
verenigbaarheid ervan met de EU-
wetgeving te waarborgen.  

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen alle bestaande en 
voorlopig toegepaste intergouvernementele 
overeenkomsten tussen hen en derde 
landen volledig, met inbegrip van hun 
bijlagen en andere teksten waarnaar ze 

1. De lidstaten doen alle bestaande en 
voorlopig toegepaste intergouvernementele 
overeenkomsten tussen hen en derde 
landen volledig, met inbegrip van hun 
bijlagen en andere teksten waarnaar ze 
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uitdrukkelijk verwijzen en alle 
amendementen op deze teksten, toekomen 
aan de Commissie binnen uiterlijk drie 
maanden na de inwerkingtreding van dit 
besluit. De Commissie stelt de ontvangen 
documenten in elektronische vorm ter 
beschikking van alle andere lidstaten. Voor 
de toepassing van dit besluit worden 
bestaande of voorlopig toegepaste 
intergouvernementele overeenkomsten die 
op de datum waarop dit besluit in werking 
trad reeds aan de Commissie zijn gemeld 
op grond van Verordening (EU) nr. 
994/2010, geacht gemeld te zijn voor zover 
zij aan de vereisten van dit lid voldoen.

uitdrukkelijk verwijzen en alle 
amendementen op deze teksten, toekomen 
aan de Commissie binnen uiterlijk drie 
maanden na de inwerkingtreding van dit 
besluit. De Commissie stelt de ontvangen 
documenten in elektronische vorm ter 
beschikking van alle andere lidstaten.
Binnen een jaar na ontvangst van de 
respectieve intergouvernementele 
overeenkomsten evalueert de Commissie 
de betreffende overeenkomsten en stelt zij
de betrokken lidstaten in kennis van 
eventuele onderdelen die niet verenigbaar 
zijn met de EU-wetgeving. Voor de 
toepassing van dit besluit worden 
bestaande of voorlopig toegepaste 
intergouvernementele overeenkomsten die 
op de datum waarop dit besluit in werking 
trad reeds aan de Commissie zijn gemeld 
op grond van Verordening (EU) nr. 
994/2010, geacht gemeld te zijn voor zover 
zij aan de vereisten van dit lid voldoen.

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een lidstaat voornemens is 
onderhandelingen te beginnen met een 
derde land om een bestaande 
intergouvernementele overeenkomst te 
wijzigen of een nieuwe 
intergouvernementele overeenkomst te 
sluiten, stelt de lidstaat de Commissie 
schriftelijk op de hoogte van dit 
voornemen op het vroegst mogelijke 
moment voorafgaand aan de geplande 
opening van de formele onderhandelingen. 
De aan de Commissie verstrekte informatie 
moet de desbetreffende documentatie, een 
indicatie van de bepalingen die tijdens de 
onderhandelingen besproken zullen 
worden, de doelstellingen van de 
onderhandelingen en andere relevante 

2. Indien een lidstaat voornemens is 
onderhandelingen te beginnen met een 
derde land om een bestaande 
intergouvernementele overeenkomst te 
wijzigen of een nieuwe 
intergouvernementele overeenkomst te 
sluiten, stelt de lidstaat de Commissie 
schriftelijk op de hoogte van dit 
voornemen op het vroegst mogelijke 
moment, maar in geen geval later dan drie 
maanden voorafgaand aan de geplande 
opening van de formele onderhandelingen.
De aan de Commissie verstrekte informatie 
moet de desbetreffende documentatie, een 
indicatie van de bepalingen die tijdens de 
onderhandelingen besproken zullen 
worden, de doelstellingen van de 
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informatie omvatten. In het geval van 
amendementen op een bestaande 
overeenkomst moeten de bepalingen 
waarover opnieuw zal worden 
onderhandeld, aangegeven worden in de 
aan de Commissie verstrekte informatie. 
De Commissie stelt de ontvangen 
informatie in elektronische vorm ter 
beschikking van alle lidstaten. De lidstaat 
in kwestie stelt de Commissie geregeld op 
de hoogte van de lopende 
onderhandelingen. Op verzoek van de 
Commissie of de lidstaat kan de 
Commissie als waarnemer aan de 
onderhandelingen deelnemen.

onderhandelingen en andere relevante 
informatie omvatten. In het geval van 
amendementen op een bestaande 
overeenkomst moeten de bepalingen 
waarover opnieuw zal worden 
onderhandeld, aangegeven worden in de 
aan de Commissie verstrekte informatie. 
De Commissie stelt de ontvangen 
informatie in elektronische vorm ter 
beschikking van alle lidstaten. De lidstaat 
in kwestie stelt de Commissie geregeld op 
de hoogte van de lopende 
onderhandelingen. Op verzoek van de 
Commissie of de lidstaat kan de 
Commissie als waarnemer aan de 
onderhandelingen deelnemen.

Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan op eigen initiatief tot
uiterlijk vier weken nadat zij op de hoogte 
is gesteld van de afronding van de 
onderhandelingen of op verzoek van de 
lidstaat die over de intergouvernementele 
overeenkomst heeft onderhandeld, de 
overeenkomst beoordelen op 
verenigbaarheid met het recht van de Unie, 
voordat de overeenkomst wordt 
ondertekend. Indien de Commissie of de 
lidstaat in kwestie verzoeken om een 
dergelijke voorafgaande beoordeling van 
de verenigbaarheid van de overeenkomst 
waarover onderhandeld is met het recht 
van de Unie, wordt de overeenkomst in 
kwestie voorafgaand aan de 
ondertekening aan de Commissie 
voorgelegd voor onderzoek. De lidstaat in 
kwestie ziet af van ondertekening van de 
overeenkomst gedurende een periode van 
vier maanden volgend op het indienen 
van de ontwerpversie van de 
intergouvernementele overeenkomst. In 

De lidstaten leggen overeengekomen, 
maar nog niet ondertekende 
intergouvernementele 
ontwerpovereenkomsten ter beoordeling 
voor aan de Commissie. De Commissie 
beoordeelt de overeenkomst uiterlijk vier 
maanden na voorlegging op 
verenigbaarheid met het recht van de Unie, 
met name wat betreft het 
mededingingsrecht en de wetgeving 
inzake de interne energiemarkt. De 
lidstaat in kwestie ziet gedurende deze 
periode van onderzoek af van 
ondertekening van de overeenkomst. In 
overleg met de lidstaat in kwestie kan deze 
onderzoeksperiode worden verlengd. De 
Commissie wordt geacht geen bezwaren te 
hebben ingediend indien zij binnen de 
onderzoeksperiode geen advies uitbrengt.
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overleg met de lidstaat in kwestie kan deze 
onderzoeksperiode worden verlengd. 
Wanneer een verenigbaarheidscontrole is 
aangevraagd, wordt de Commissie geacht 
geen bezwaren te hebben ingediend indien 
zij binnen de onderzoeksperiode geen 
advies uitbrengt.

Amendement 12

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Indien de beoordeling van een 
intergouvernementele 
ontwerpovereenkomst uitmondt in een 
negatief advies stelt de Commissie 
mogelijke oplossingen voor of geeft zij de 
punten aan waarover heronderhandeld 
moet worden, die door de betreffende 
lidstaat terdege in aanmerking worden 
genomen.

Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie zorgt ervoor dat de 
coördinatie tussen de lidstaten wordt 
vergemakkelijkt met het oog op:

1. De Commissie zorgt ervoor dat de 
coördinatie tussen de lidstaten wordt 
vergemakkelijkt en stimuleert deze met het 
oog op:

Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – letter (c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het ontwikkelen, op basis van beste (c) het ontwikkelen, op basis van beste 
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praktijken, van standaardclausules waarvan 
het gebruik zou garanderen dat 
toekomstige intergouvernementele 
overeenkomsten de energiewetgeving van 
de Unie volledig naleven.

praktijken, van standaardclausules waarvan 
het gebruik zou garanderen dat 
toekomstige intergouvernementele 
overeenkomsten de energiewetgeving van 
de Unie en de zekerheid van 
energievoorziening als bepaald in de 
energie- en klimaatdoelstellingen van de 
EU op de lange termijn volledig naleven.

Amendement 15

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de integratie en koppeling van de 
overeenkomsten met het 
gemeenschappelijk Europees 
energiebeleid zoals dit in de routekaart 
2050 wordt beschreven.

Amendement 16

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
 Coherentie van energie- en 
investeringsovereenkomsten
De Commissie waarborgt dat 
energieovereenkomsten die bepalingen 
inzake investeringen omvatten, aansluiten 
bij de wetgeving inzake bilaterale 
investeringsovereenkomsten. Ook 
waarborgt de Commissie dat de 
participatierechten van het Europees 
Parlement ten aanzien van 
energieovereenkomsten in de toekomst 
gehandhaafd blijven. Met name wordt 
rekening gehouden met de aanbevelingen 
van het Europees Parlement met 
betrekking tot het toekomstige 
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investeringsbeleid.

Amendement 17

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Evaluatie Rapportage en evaluatie

Amendement 18

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie brengt om de twee 
jaar verslag uit aan het Europees 
Parlement over de informatie die zij 
overeenkomstig artikel 3 heeft ontvangen 
en verstrekt het Europees Parlement een 
uitvoerige evaluatie binnen 2 jaar na de 
inwerkingtreding van dit besluit.
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