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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 bepaalde verordeningen in verband met het gemeenschappelijke 
handelsbeleid wat betreft de verlening van gedelegeerde bevoegdheden voor de 
vaststelling van bepaalde maatregelen
(COM(2011)0349 – C7-0162/2011 – 2011/0153(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0349),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0162/2011),

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

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel (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 – wijzigingsbesluit
Overweging 3 – streepje 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Verordening (EG) nr. 732/2008 van de 
Raad van 22 juli 2008 betreffende de 
toepassing van een schema van algemene 
tariefpreferenties voor de periode van 
1 januari 2009 tot en met 31 december 
2011 en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 552/97 en (EG) 
nr. 1933/2006 van de Raad en de 
Verordeningen (EG) nr. 1100/2006 en 

Schrappen
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(EG) nr. 964/2007 van de Commissie,

Or. en

Motivering

Aanpassing van de SAP-verordening aan het nieuwe stelsel van tenuitvoerleggings- en 
gedelegeerde handelingen is behandeld in beide voorstellen van de Commissie over de 
algemene handelswet. In het verslag over de algemene handelswet I zijn tal van 
amendementen ingevoerd waardoor de voorgestelde tenuitvoerleggingshandelingen in 
aansluiting op het verslag-Scholz van voorjaar 2011 zijn omgezet in gedelegeerde 
handelingen. Beide rapporteurs hebben uit rationele overwegingen dan ook besloten alle 
amendementen over aanpassing van de SAP-verordening aan het nieuwe comitologiestelsel in 
het verslag over de algemene handelswet I te handhaven. Het dienovereenkomstige deel moet 
dan ook uit de algemene handelswet II worden verwijderd.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 3 – streepje 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de 
Raad van 30 november 2009 tot 
vaststelling van uitzonderlijke 
handelsmaatregelen ten behoeve van de 
landen en gebieden die deelnemen aan of 
verbonden zijn met het stabilisatie- en 
associatieproces van de Europese Unie.

Schrappen

Or. en

Motivering

On 13 October 2011, the EP adopted its position in the first reading concerning the 
Commission proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 introducing exceptional trade measures for 
countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilisation and 
Association process (COD 2010/0036). This new amending Regulation addressed inter alia 
the issue of implementing acts and delegated acts, inserting corresponding provisions in 
Regulation EC No 1215/2009. It is therefore necessary to delete the part concerning this 
Regulation from Omnibus II.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – deel 1 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 3030/93
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De volgende overweging wordt 
ingevoegd:
"(15 bis) overwegende dat de bevoegdheid 
om handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, om te zorgen voor het 
goed functioneren van het systeem voor 
het beheer van de invoer van bepaalde 
textielproducten, aan de Commissie moet 
worden gedelegeerd ten aanzien van de 
wijzigingen van de bijlagen, en 
aanvullende mogelijkheden moet bieden 
voor import door invoering of aanpassing 
van kwantitatieve beperkingen en door 
invoering van een stelsel van toezicht op 
de in onderhavige verordening 
vastgelegde voorwaarden. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden 
passend overleg pleegt, onder meer met 
deskundigen. De Commissie moet bij de 
voorbereiding en opstelling van 
gedelegeerde handelingen zorgen voor 
gelijktijdige, tijdige en adequate 
toezending van de desbetreffende 
documenten aan het Europees Parlement 
en de Raad. De Commissie verstrekt alle 
informatie en documentatie over haar 
bijeenkomsten met nationale deskundigen 
in het kader van haar werkzaamheden ter 
voorbereiding en uitvoering van 
gedelegeerde handelingen. Zij moet
deskundigen van het Parlement 
uitnodigen om die bijeenkomsten bij te 
wonen".

Or. en
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Motivering

The Commission proposal did not address the recitals of the amended Regulations. The 
Rapporteur is of the view that it is necessary to amend the recitals of the basic acts in order to 
explain the use of delegated acts and to precisely define the objective, content and scope of 
the delegation. The rapporteur is also of the view that it is important to ensure the possibility 
for the Parliament's experts to attend expert meetings organised by the Commission in view of 
preparation and implementation of delegated acts. These two considerations are reflected in 
Amendments 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19 and 22.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – deel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 3030/93
Artikel 16 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De delegatie van bevoegdheid, als 
bedoeld in artikel 2, lid 6, artikel 6, lid 2, 
artikel 8, artikel 10, lid 13, artikel 10 bis, 
lid 3, artikel 13, lid 3, artikel 15, leden 3 en 
5, en artikel 19 van deze verordening en in
artikel 4, lid 3, van bijlage IV en artikel 2 
en artikel 3, leden 1 en 3, van bijlage VII 
bij deze verordening wordt aan de 
Commissie voor onbepaalde tijd verleend.

2. De delegatie van bevoegdheid, als 
bedoeld in artikel 2, lid 6, artikel 6, lid 2, 
artikel 8, artikel 10, lid 13, artikel 10 bis, 
lid 3, artikel 13, lid 3, artikel 15, leden 3 en 
5, en artikel 19 van deze verordening en in 
artikel 4, lid 3, van bijlage IV en artikel 2 
en artikel 3, leden 1 en 3, van bijlage VII 
bij deze verordening wordt aan de 
Commissie voor een periode van vijf jaar 
vanaf ...* verleend. Uiterlijk negen 
maanden na het verstrijken van deze 
periode van vijf jaar brengt de Commissie 
verslag uit over de delegatie van 
bevoegdheid. De bevoegdheidsdelegatie 
wordt stilzwijgend met termijnen van 
dezelfde duur verlengd, tenzij het 
Europees Parlement of de Raad zich 
uiterlijk drie maanden voor het einde van 
elke termijn tegen deze verlenging verzet.
––––––––––––––––
* PB: datum van inwerkingtreding van 
deze verordening.

Or. en
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Motivering

The rapporteur deems it appropriate to limit in time the conferral of powers on the 
Commission. Such limitation brings about more parliamentary control, obliging the 
Commission to draw up a report in respect of the delegation of power not later then nine 
months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the 
delegation for a period of identical duration prevents overburdening of the legislators and 
facilitates the implementation of the Common commercial policy. The rapporteur therefore 
deems it appropriate to amend the Commission proposal accordingly in all provisions 
concerning the Exercise of the delegation.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – deel 2 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 517/94
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De volgende overweging wordt 
ingevoegd:
"(22 bis) overwegende dat de bevoegdheid 
om handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie moet 
worden gedelegeerd ten aanzien van de 
nodige wijzigingen in de bijlagen bij de 
verordening, wijziging van de 
importvoorschriften en toepassing van de 
maatregelen van toezicht op de in 
onderhavige verordening vastgelegde 
voorwaarden, om te zorgen voor het goed 
functioneren van het systeem voor het 
beheer van de invoer van bepaalde 
textielproducten, die niet vallen onder 
bilaterale overeenkomsten, protocollen of 
andere regelingen, noch onder andere, 
specifieke importregelingen van de EU. 
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden passend overleg pleegt, 
onder meer met deskundigen. De 
Commissie moet bij de voorbereiding en 
opstelling van gedelegeerde handelingen 
zorgen voor gelijktijdige, tijdige en 
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adequate toezending van de 
desbetreffende documenten aan het 
Europees Parlement en de Raad. De 
Commissie verstrekt alle informatie en 
documentatie over haar bijeenkomsten 
met nationale deskundigen in het kader 
van haar werkzaamheden ter 
voorbereiding en uitvoering van 
gedelegeerde handelingen. Zij moet 
deskundigen van het Parlement 
uitnodigen om die bijeenkomsten bij te 
wonen".

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – deel 2 – punt 7
Verordening (EG) nr. 517/94
Artikel 25 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De delegatie van de bevoegdheid, 
bedoeld in artikel 3, lid 3, artikel 5, lid 2, 
artikel 12, lid 3, artikel 13, artikel 16 en 
artikel 28, wordt aan de Commissie voor 
onbepaalde tijd verleend.

2. De delegatie van de bevoegdheid, 
bedoeld in artikel 3, lid 3, artikel 5, lid 2, 
artikel 12, lid 3, artikel 13, artikel 16 en 
artikel 28, wordt aan de Commissie voor 
een periode van vijf jaar te rekenen 
vanaf …* verleend. Uiterlijk negen 
maanden na het verstrijken van deze 
periode van vijf jaar brengt de Commissie 
verslag uit over de delegatie van 
bevoegdheid. De bevoegdheidsdelegatie 
wordt stilzwijgend met termijnen van 
dezelfde duur verlengd, tenzij het 
Europees Parlement of de Raad zich 
uiterlijk drie maanden voor het einde van 
elke termijn tegen deze verlenging verzet.
–––––––––––––––

* PB: datum van inwerkingtreding van 
deze verordening.

Or. en
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – deel 3 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 953/2003
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De volgende overweging wordt 
ingevoegd:
"(11 bis) Om producten toe te voegen aan 
de lijst van producten waarop 
onderhavige verordening van toepassing 
is, moet de bevoegdheid om handelingen 
aan te nemen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie worden 
gedelegeerd aan de Commissie met 
betrekking tot het wijzigen van de 
bijlagen. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden passend overleg pleegt, 
onder meer met deskundigen. De 
Commissie moet bij de voorbereiding en 
opstelling van gedelegeerde handelingen 
zorgen voor gelijktijdige, tijdige en 
adequate toezending van de 
desbetreffende documenten aan het 
Europees Parlement en de Raad. De 
Commissie verstrekt alle informatie en 
documentatie over haar bijeenkomsten 
met nationale deskundigen in het kader 
van haar werkzaamheden ter 
voorbereiding en uitvoering van 
gedelegeerde handelingen. Zij moet 
deskundigen van het Parlement 
uitnodigen om die bijeenkomsten bij te 
wonen".

Or. en



PE478.654v01-00 12/28 PR\888251NL.doc

NL

Amendement 8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – deel 3 – punt 2
Verordening (EG) nr. 953/2003
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De delegatie van de bevoegdheid, als 
bedoeld in artikel 4, wordt voor 
onbepaalde tijd aan de Commissie 
verleend.

2. De delegatie van de bevoegdheid, als 
bedoeld in artikel 4, wordt voor een 
termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf …*
aan de Commissie verleend. Uiterlijk 
negen maanden na het verstrijken van 
deze periode van vijf jaar brengt de 
Commissie verslag uit over de delegatie 
van bevoegdheid. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.
–––––––––––––––––
* PB: datum van inwerkingtreding van 
deze verordening.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – deel 4 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 673/2005
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Overweging 7 wordt vervangen door:

"(7) Teneinde de noodzakelijke 
aanpassingen aan te brengen op de 
maatregelen uit hoofde van deze 
verordening moet de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
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Europese Unie handelingen vast te stellen 
aan de Commissie worden gedelegeerd 
met betrekking tot de wijziging van het 
percentage van de aanvullende 
douanerechten of van de lijsten in de 
bijlagen I en II op de in onderhavige 
verordening bepaalde voorwaarden. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden 
passend overleg pleegt, onder meer met 
deskundigen. De Commissie moet bij de 
voorbereiding en opstelling van 
gedelegeerde handelingen zorgen voor 
gelijktijdige, tijdige en adequate 
toezending van de desbetreffende 
documenten aan het Europees Parlement 
en de Raad. De Commissie verstrekt alle 
informatie en documentatie over haar 
bijeenkomsten met nationale deskundigen 
in het kader van haar werkzaamheden ter 
voorbereiding en uitvoering van 
gedelegeerde handelingen. Zij moet 
deskundigen van het Parlement 
uitnodigen om die bijeenkomsten bij te 
wonen".

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – deel 4 – punt 2
Verordening (EG) nr. 673/2005
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De delegatie van de bevoegdheid, als 
bedoeld in artikel 3, lid 3, wordt voor 
onbepaalde tijd verleend.

2. De delegatie van de bevoegdheid, als 
bedoeld in artikel 3, lid 3, wordt voor een 
termijn van vijf jaar met ingang van …* 
verleend. Uiterlijk negen maanden na het 
verstrijken van deze periode van vijf jaar 
brengt de Commissie verslag uit over de 
delegatie van bevoegdheid. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
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tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.
_____________
* PB: datum van inwerkingtreding van 
deze verordening.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – deel 5 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1342/2007
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De volgende overweging wordt 
ingevoegd:
"(10 bis) Om doeltreffend beheer via 
vaststelling van aanpassingen van de 
beperkingen op de invoer van bepaalde 
staalproducten mogelijk te maken, moet 
de bevoegdheid om handelingen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd ten aanzien van de 
wijzigingen in bijlage V. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden 
passend overleg pleegt, onder meer met 
deskundigen. De Commissie moet bij de 
voorbereiding en opstelling van 
gedelegeerde handelingen zorgen voor 
gelijktijdige, tijdige en adequate 
toezending van de desbetreffende 
documenten aan het Europees Parlement 
en de Raad. De Commissie verstrekt alle 
informatie en documentatie over haar 
bijeenkomsten met nationale deskundigen 
in het kader van haar werkzaamheden ter
voorbereiding en uitvoering van 
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gedelegeerde handelingen. Zij moet 
deskundigen van het Parlement 
uitnodigen om die bijeenkomsten bij te 
wonen".

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – deel 5 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1342/2007
Artikel 31 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De delegatie van de bevoegdheid, als 
bedoeld in artikel 5, artikel 6, lid 3, en 
artikel 12 wordt voor onbepaalde tijd aan 
de Commissie verleend.

2. De delegatie van de bevoegdheid, als 
bedoeld in artikel 5, artikel 6, lid 3, en 
artikel 12 wordt voor een termijn van vijf 
jaar met ingang van …* aan de 
Commissie verleend. Uiterlijk negen 
maanden na het verstrijken van deze 
periode van vijf jaar brengt de Commissie 
verslag uit over de delegatie van 
bevoegdheid. De bevoegdheidsdelegatie 
wordt stilzwijgend met termijnen van 
dezelfde duur verlengd, tenzij het 
Europees Parlement of de Raad zich 
uiterlijk drie maanden voor het einde van 
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

______________
* PB: datum van inwerkingtreding van 
deze verordening. 

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – deel 6 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1528/2007
Overweging 16 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De volgende overweging wordt 
ingevoegd:
"(16 bis) Om technische wijzigingen aan 
te brengen op de regelingen voor 
producten die afkomstig zijn uit een 
aantal landen van de ACS-groep, moet de 
bevoegdheid om handelingen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd ten aanzien van de 
wijzigingen in bijlage I om regio's of 
staten toe te voegen of te schrappen en 
met betrekking tot de invoering van 
technische wijzigingen in bijlage II, die 
noodzakelijk zijn wegens de toepassing 
van deze bijlage. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden passend 
overleg pleegt, onder meer met 
deskundigen. De Commissie moet bij de 
voorbereiding en opstelling van 
gedelegeerde handelingen zorgen voor 
gelijktijdige, tijdige en adequate 
toezending van de desbetreffende 
documenten aan het Europees Parlement 
en de Raad. De Commissie verstrekt alle 
informatie en documentatie over haar 
bijeenkomsten met nationale deskundigen 
in het kader van haar werkzaamheden ter 
voorbereiding en uitvoering van 
gedelegeerde handelingen. Zij moet 
deskundigen van het Parlement 
uitnodigen om die bijeenkomsten bij te 
wonen".

Or. en
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – deel 6 – punt -1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1528/2007
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. Artikel 2, lid 2, wordt vervangen 
door:
"2. De Commissie wijzigt bijlage I door 
middel van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 24 bis om regio's 
en staten uit de ACS-groep van staten 
toe te voegen die onderhandelingen 
hebben afgesloten over een 
overeenkomst met de Unie, alsook 
regio's en staten die ten minste voldoen
aan de eisen van artikel XXIV van de 
GATT 1994."

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het voorstel van de Commissie voor de algemene handelswet I wordt het 
stelsel van gedelegeerde handelingen ingesteld voor maatregelen die worden genomen 
overeenkomstig artikel 2, leden 2 en 3, alsook een procedureel artikel inzake de uitoefening 
van de delegatie. Het Commissievoorstel inzake de algemene handelswet II voorziet in 
gedelegeerde handelingen in artikel 4, lid 4 en in artikel 23, waarbij wordt verwezen naar de 
algemene handelswet I. Beide rapporteurs hebben met het oog op de rationaliteit besloten 
alle bepalingen inzake aanpassing van Verordening 1528/2007 aan het stelsel van 
gedelegeerde handelingen in het verslag over de algemene handelswet II te houden door 
middel van de amendementen 14, 15, 16, 17 en 18 en door de desbetreffende bepalingen uit 
de algemene handelswet I te schrappen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – deel 6 – punt -1 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1528/2007
Artikel 2 – lid 3 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 ter. In artikel 2, lid 3 wordt de 
inleidende formulering vervangen door:
"3. Deze regio of staat blijft op de lijst in 
bijlage I staan, tenzij de Commissie 
overeenkomstig artikel 24 bis een 
gedelegeerde handeling aanneemt tot 
wijziging van bijlage I om een regio of 
staat uit deze bijlage te verwijderen, met 
name indien:"

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – deel 6 – punt 1 – letter b
Verordening (EG) nr. 1528/2007
Artikel 4 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel [het nummer van 
het (de) artikel(en) tot vaststelling van de 
procedure voor de vaststelling van 
gedelegeerde handelingen invoegen, 
momenteel de artikelen 24 bis, 24 ter en 
24 quarter van voorstel COM(2011) 82 
definitief] betreffende de technische 
wijzigingen in bijlage II die nodig zijn als 
gevolg van de toepassing van die bijlage.

4. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 24 bis betreffende 
de technische wijzigingen in bijlage II die 
nodig zijn als gevolg van de toepassing van 
die bijlage.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – deel 6 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1528/2007
Artikel 23
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel [het nummer van 
het (de) artikel(en) tot vaststelling van de 
procedure voor de vaststelling van 
gedelegeerde handelingen invoegen, 
momenteel de artikelen 24 bis, 24 ter en 
24 quarter van voorstel COM(2011) 82
definitief] betreffende de technische 
aanpassingen in de artikelen 5 en 8 tot en 
met 22 aan te brengen die nodig zijn als 
gevolg van de verschillen tussen deze 
verordening en ondertekende 
overeenkomsten met voorlopige toepassing 
of overeenkomsten die overeenkomstig 
artikel 218 van het Verdrag zijn gesloten 
met de in bijlage I opgenomen regio's of 
staten. 

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 24 bis betreffende 
de technische aanpassingen in de 
artikelen 5 en 8 tot en met 22 aan te 
brengen die nodig zijn als gevolg van de 
verschillen tussen deze verordening en 
ondertekende overeenkomsten met 
voorlopige toepassing of overeenkomsten 
die overeenkomstig artikel 218 van het 
Verdrag zijn gesloten met de in bijlage I 
opgenomen regio's of staten.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – deel 6 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1528/2007
Artikel 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Onderstaand artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 24 bis
Uitoefening van de delegatie

1. De bevoegdheid tot vaststelling van 
gedelegeerde handelingen wordt aan de 
Commissie verleend onder de in dit artikel 
vastgestelde voorwaarden. 
2. De in artikel 2, leden 2 en 3, artikel 4, 
lid 4, en artikel 23 bedoelde delegatie van 
bevoegdheden wordt aan de Commissie 
toegekend voor de duur van vijf jaar 
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vanaf …*. De Commissie stelt uiterlijk 
negen maanden voor het einde van de 
periode van vijf jaar een verslag op over 
de bevoegdheidsdelegatie. De delegatie 
van bevoegdheden wordt stilzwijgend 
verlengd met perioden van gelijke duur, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden vóór afloop 
van iedere periode verzet tegen deze 
verlenging.
3. De in artikel 2, leden 2 en 3, artikel 4, 
lid 4, en artikel 23 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of de Raad
worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking maakt een einde aan de 
delegatie van de bevoegdheden die in het 
besluit worden vermeld. Het besluit treedt 
in werking op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een latere 
datum die in het besluit wordt vermeld. 
Het besluit laat de geldigheid van de reeds 
van kracht zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet. 
4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling vaststelt, stelt zij daar 
tegelijkertijd het Europees Parlement en 
de Raad van in kennis. 
5. Een overeenkomstig artikel 2, leden 2 
en 3, artikel 4, lid 4, en artikel 23 
aangenomen gedelegeerde handelingen 
treedt uitsluitend in werking als het 
Europees Parlement of de Raad binnen 
twee maanden na kennisgeving van deze 
handeling aan het Europees Parlement of 
de Raad geen bezwaar hebben 
aangetekend, of indien het Europees 
Parlement en de Raad de Commissie vóór 
afloop van deze periode hebben 
medegedeeld dat zij geen bezwaar zullen 
aantekenen. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad wordt 
deze termijn met twee maanden 
verlengd."
_____________
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* PB: datum van inwerkingtreding van 
deze verordening. 

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – deel 7 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 55/2008
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Onderstaande overweging wordt 
ingevoegd:
"(12 bis) Om aanpassing van onderhavige 
verordening mogelijk te maken, moet de 
bevoegdheid in overeenstemming met 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
handelingen aan te nemen aan de 
Commissie worden gedelegeerd met 
betrekking tot wijzigingen die vereist zijn 
tegen de achtergrond van veranderingen 
in de douanewetgevingen of voor het 
sluiten van overeenkomsten met 
Moldavië. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden het nodige overleg pleegt, 
onder meer met deskundigen. Bij de 
voorbereiding en opstelling van 
gedelegeerde handelingen moet de 
Commissie ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op adequate wijze worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad. De Commissie moet volledige 
gegevens en documentatie verstrekken 
over de bijeenkomsten met nationale 
deskundigen die zij belegt in het kader 
van haar werkzaamheden ter 
voorbereiding en tenuitvoerlegging van 
gedelegeerde handelingen. De Commissie 
moet deskundigen van het Parlement 
uitnodigen deze bijeenkomsten bij te 



PE478.654v01-00 22/28 PR\888251NL.doc

NL

wonen."

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – deel 7 – punt 2
Verordening (EG) nr. 55/2008
Artikel 8 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De delegatie van de bevoegdheid, als 
bedoeld in artikel 7, wordt voor 
onbepaalde tijd aan de Commissie 
verleend.

2. De delegatie van de bevoegdheid, als 
bedoeld in artikel 7, wordt voor een 
termijn van vijf jaar met ingang van ...* 
aan de Commissie verleend. De Commissie 
stelt uiterlijk negen maanden voor het 
einde van de periode van vijf jaar een 
verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. 
De delegatie van bevoegdheden wordt 
stilzwijgend verlengd met perioden van 
gelijke duur, tenzij het Europees 
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie 
maanden vóór afloop van iedere periode 
verzet tegen deze verlenging.
_______________
* PB: datum van inwerkingtreding van 
deze verordening. 

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – deel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Schrappen

Or. en
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Motivering

Zie motivering bij amendement 1.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – deel 9 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1340/2008
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Onderstaande overweging wordt 
ingevoegd:
"(9 bis) Om het mogelijk te maken dat een 
aantal beperkingen daadwerkelijk ten 
uitvoer wordt gelegd, moet de bevoegdheid 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen aan te nemen 
wat wijzigingen op bijlage V betreft aan 
de Commissie worden toegekend. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden 
passend overleg pleegt, onder meer met 
deskundigen. Bij de voorbereiding en 
opstelling van gedelegeerde handelingen 
moet de Commissie ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op adequate wijze worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad. De Commissie moet volledige 
gegevens en documentatie verstrekken 
over de bijeenkomsten met nationale 
deskundigen die zij belegt in het kader 
van haar werkzaamheden ter 
voorbereiding en tenuitvoerlegging van 
gedelegeerde handelingen. De Commissie 
moet deskundigen van het Parlement 
uitnodigen deze bijeenkomsten bij te 
wonen."

Or. en
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – deel 9 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1340/2008
Artikel 16 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De delegatie van de bevoegdheid, als 
bedoeld in artikel 5, lid 3, wordt voor 
onbepaalde tijd aan de Commissie 
verleend.

2. De delegatie van de bevoegdheid, als 
bedoeld in artikel 5, lid 3 wordt voor de 
duur van vijf jaar vanaf ...* aan de 
Commissie verleend. De Commissie stelt 
uiterlijk negen maanden voor het einde 
van de periode van vijf jaar een verslag op 
over de bevoegdheidsdelegatie. De 
delegatie van bevoegdheden wordt 
stilzwijgend verlengd met perioden van 
gelijke duur, tenzij het Europees 
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie 
maanden vóór afloop van iedere periode 
verzet tegen deze verlenging.
_____________
* PB: datum van inwerkingtreding van 
deze verordening.

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Bijlage – deel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Schrappen

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement 2.
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TOELICHTING

A. ACHTERGROND

Doel van het thans behandelde voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en 
de Raad tot wijziging van bepaalde verordeningen in verband met het gemeenschappelijke 
handelsbeleid wat betreft de verlening van gedelegeerde bevoegdheden voor de vaststelling 
van bepaalde maatregelen ("algemene handelswet III") is dat 10 verordeningen in verband 
met het handelsbeleid in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe primairrechtelijke 
bepalingen van het Verdrag van Lissabon. Meer in het bijzonder wordt met het voorstel 
beoogd de verordeningen af te stemmen op artikel 290, uit hoofde waarvan voor het eerst 
gedelegeerde handelingen in het Europees recht worden ingevoerd. Hierdoor wordt het voor 
de wetgever mogelijk aan de Commissie de bevoegdheid te verlenen algemeen toepasselijke 
niet-wetgevende handelingen aan te nemen om een aantal niet-wezenlijke elementen van de 
wetgevingshandeling aan te vullen of aan te passen. De wetgever behoudt de bevoegdheid de 
delegatie op ieder gewenst moment in te trekken en aldus zelf het desbetreffende besluit te 
nemen. Voorts kan de wetgever zijn veto uitspreken over alle besluiten die als gedelegeerde 
handelingen zijn genomen, de Raad of het Parlement hoeft slechts bezwaar aan te tekenen 
tegen door de Commissie voorgestelde gedelegeerde handelingen. 

Het Commissievoorstel is gekoppeld aan een eerste Commissievoorstel over handelsbeleid. 
Het voorstel (COM(2011)0082 "algemene handelswet I") bevat wijzigingen op een aantal 
verordeningen op het gebied van het gemeenschappelijk handelsbeleid ten aanzien van 
procedures in het kader waarvan de Raad betrokken is bij de besluitvorming en die niet 
gebaseerd waren op Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van 
de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden. Het stelt voor dat dergelijke procedures worden omgezet in 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag of in 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig artikel 291.

In het voorstel voor een algemene handelswet II worden alle overige 
besluitvormingsprocedures in de wetgeving op het gebied van handelsbeleid onderzocht om 
deze, zo nodig, aan te passen aan het in artikel 290 bepaalde stelsel voor gedelegeerde 
handelingen. In beginsel gaat het hierbij om op Beschikking 1999/468/EG van de Raad 
gebaseerde besluitvormingsprocedures. De Commissie stelt voor een aantal procedures om te 
zetten in gedelegeerde handelingen.

B. ONDERHAVIG VERSLAG

1. Twee verordeningen uit het Commissievoorstel schrappen

Uw rapporteur stelt voor onderstaande twee verordeningen uit het Commissievoorstel te 
schrappen:
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 Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad van 22 juli 2008 betreffende de 
toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 
1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 en tot wijziging van de Verordeningen 
(EG) nr. 552/97 en (EG) nr. 1933/2006 van de Raad en de Verordeningen (EG) 
nr. 1100/2006 en (EG) nr. 964/2007 van de Commissie

In beide algemene handelsvoorstellen van de Commissie wordt de aanpassing van de 
SAP-verordening aan het nieuwe stelsel van tenuitvoerlegging en gedelegeerde handelingen 
aangepakt. In het verslag over de algemene handelswet I worden tal van wijzigingen 
voorgesteld om voorgestelde uitvoeringshandelingen, in aansluiting op het verslag-Scholz uit 
het voorjaar van 2011, om te zetten in gedelegeerde handelingen. Beide rapporteurs hebben 
met het oog op de redelijkheid dan ook besloten alle amendementen over aanpassing van de 
SAP-verordening aan het nieuwe comitologiestelsel in het verslag over de algemene 
handelswet I te handhaven. Dientengevolge moet het dienovereenkomstige deel worden 
geschrapt uit de algemene handelswet II. Dit gebeurt met de amendementen 1 en 21.

 Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad van 30 november 2009 tot 
vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en 
gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en 
associatieproces van de Europese Unie

Op 13 oktober 2011 heeft het EP zijn standpunt in eerste lezing bepaald over het 
Commissievoorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad tot vaststelling van uitzonderlijke 
handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden 
zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie (COD 2010/0036). In deze 
nieuwe wijzigingsverordening worden o.m. de uitvoerings- en gedelegeerde handelingen 
aangepakt, doordat in Verordening (EG) nr. 1215/2009 desbetreffende bepalingen worden 
ingelast. Daarom moet het deel over deze verordening uit de algemene handelswet II worden 
geschrapt. Dit is gebeurd via de amendementen 2 en 24.

2. Nieuwe overwegingen bij de gewijzigde verordeningen

In het Commissievoorstel worden de overwegingen van de gewijzigde verordeningen 
ongemoeid gelaten. Uw rapporteur is van mening dat de overwegingen van de 
basishandelingen moeten worden gewijzigd om de toepassing van gedelegeerde handelingen 
toe te lichten en doel, inhoud en omvang van de delegatie nauwkeurig te bepalen. Uw 
rapporteur is eveneens van mening dat het van belang is erop toe te zien dat deskundigen van 
het Parlement door de Commissie voor de opstelling en tenuitvoerlegging van gedelegeerde 
handelingen georganiseerde deskundigenbijeenkomsten kunnen bijwonen. Deze beide 
overwegingen vinden hun weerslag in de amendementen 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19 en 22.

3. Beperking van de delegatie van bevoegdheden in de tijd

Uw rapporteur acht het correct de duur van de delegatie van bevoegdheden aan de Commissie 
te beperken. Deze beperking zorgt voor meer toezicht door het Parlement en de Commissie 
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wordt verplicht uiterlijk negen maanden voor het einde van de vastgestelde periode van vijf 
jaar een verslag op te stellen over de bevoegdheidsdelegatie. Anderzijds voorkomt de 
stilzwijgende verlenging van de delegatie met een gelijke tijdsduur dat de wetgevers 
overbelast raken en de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid wordt 
erdoor vergemakkelijkt. 

Uw rapporteur stelt voor de delegatie van bevoegdheden gedurende een periode van vijf jaar 
te beperken. Deze tijdsduur stelt de Commissie in staat de delegatie naar behoren uit te voeren 
en hij verschaft de noodzakelijke wettelijke zekerheid ten opzichte van de belanghebbenden, 
terwijl een correcte mate van Parlementair toezicht in de geest van het Verdrag van Lissabon 
wordt gewaarborgd. Aangezien in het verleden niet vaak comitologiemaatregelen zijn 
aangenomen op de grondslag van de verordeningen waarop dit verslag van toepassing is, 
wordt het door de periode van vijf jaar mogelijk dat het verslag van de Commissie voldoende 
informatie bevat. 

Uw rapporteur acht het dan ook noodzakelijk het Commissievoorstel in die zin aan te passen 
in alle bepalingen met betrekking tot de uitoefening van de delegatie. Dit gebeurt via de 
amendementen 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20 en 23.
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4. Amendementen op Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad van 20 december 
2007 tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten 
behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan 
(ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling 
van, een economische partnerschapsovereenkomst

In het Commissievoorstel inzake de algemene handelswet I wordt het stelsel van gedelegeerde 
handelingen vastgesteld voor maatregelen die zijn aangenomen overeenkomstig artikel 2, 
leden 2 en 3 en een procedureel artikel over de uitvoering van de delegatie. Het 
Commissievoorstel inzake de algemene handelswet II voorziet in gedelegeerde handelingen in 
artikel 4, lid 4, en in artikel 23, waarbij wordt verwezen naar de algemene handelswet I. Beide 
rapporteurs hebben met het oog op de rationaliteit besloten alle bepalingen inzake aanpassing 
van Verordening (EG) nr.  1528/2007 aan het stelsel van gedelegeerde handelingen in het 
verslag over de algemene handelswet II te houden door middel van de amendementen 14, 15, 
16, 17 en 18 en door de desbetreffende bepalingen uit de algemene handelswet I te schrappen.

C. CONCLUSIES

Uw rapporteur dient een verslag in dat de veranderingen overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag van Lissabon als grondslag heeft en waarin stelselmatig de veranderingen zijn 
opgenomen die op het gebied van het gemeenschappelijke handelsbeleid zijn aangebracht in 
de afgeleide wetgeving. In het verslag wordt getracht het Europees Parlement, als rechtstreeks 
gekozen vertegenwoordiger van de EU-burgers, in staat te stellen zijn onlangs verworven 
bevoegdheden volledig in te zetten en naar behoren parlementair toezicht te houden op de 
Commissie, en tezelfdertijd een soepele, tijdige en voorspelbare invulling van het 
gemeenschappelijke handelsbeleid mogelijk te maken.


