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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

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

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

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

Amendementen op een ontwerptekst

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

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

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en 
vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor 
kwaliteitsrundvlees, varkensvlees, slachtpluimvee, tarwe en mengkoren, en zemelen, 
slijpsel en andere resten
(COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0906),

– 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 (C7-0524/2011),

– 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
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Ter aanvulling of ter wijziging van 
bepaalde niet-essentiële elementen van 
Verordening (EG) nr. 774/94 moet de 
bevoegdheid om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag voor de vaststelling 
van aanpassingen van die verordening 
handelingen vast te stellen, aan de 

(3) Ter aanvulling of ter wijziging van 
bepaalde niet-essentiële elementen van 
Verordening (EG) nr. 774/94 moet de 
bevoegdheid om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag voor de vaststelling 
van aanpassingen van die verordening 
handelingen vast te stellen, aan de 
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Commissie worden gedelegeerd als de 
hoeveelheden of de andere voorwaarden 
betreffende de contingenten worden 
aangepast, met name door middel van een 
besluit om een overeenkomst met een of 
meer derde landen goed te keuren. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie 
tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passend overleg pleegt, 
ook op deskundigenniveau. De Commissie 
moet er bij de voorbereiding en opstelling 
van gedelegeerde handelingen voor zorgen 
dat de desbetreffende documenten 
gelijktijdig, tijdig en op passende wijze aan 
het Europees Parlement en de Raad worden 
toegezonden.

Commissie worden gedelegeerd als de 
hoeveelheden of de andere voorwaarden 
betreffende de contingenten worden 
aangepast, met name door middel van een 
besluit van de Raad om een overeenkomst 
met een of meer derde landen te sluiten. 
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passend overleg pleegt, 
ook op deskundigenniveau. De Commissie 
moet er bij de voorbereiding en opstelling 
van gedelegeerde handelingen voor zorgen 
dat de desbetreffende documenten 
gelijktijdig, tijdig en op passende wijze aan 
het Europees Parlement en de Raad worden 
toegezonden. De Commissie dient 
volledige gegevens en documentatie te 
verstrekken over de bijeenkomsten met 
nationale deskundigen die zij belegt in het 
kader van haar werkzaamheden ter 
voorbereiding en tenuitvoerlegging van 
gedelegeerde handelingen. In dit verband 
moet de Commissie ervoor zorgen dat het 
Europees Parlement naar behoren bij het 
proces wordt betrokken, volgens optimale 
werkmethoden zoals die zijn gebleken uit 
eerdere ervaring op andere 
beleidsterreinen, om zo de beste 
voorwaarden te creëren voor het 
toekomstig toezicht van het Europees 
Parlement op gedelegeerde handelingen;

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
onderzoeksprocedure van artikel [323, lid 
2] van Verordening (EU) nr. [xxxx/jjjj] 
van het Europees Parlement en de Raad 

Die uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
onderzoeksprocedure van artikel 7 bis, lid 
2.



PR\900546NL.doc 7/10 PE487.987v01-00

NL

[aangepaste Integrale-GMO-
verordening]*.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het volgende artikel wordt ingevoegd:
"Artikel 7 bis

Comitéprocedure
1. De Commissie wordt bijgestaan door 
het bij artikel [xx] van Verordening (EU) 
nr. [xxxx/yyyy] van het Europees 
Parlement en de Raad van .... 2012 ....... 
[aangepaste integrale-GMO-
verordening]* ingestelde Beheerscomité 
voor de gemeenschappelijke ordening van 
de landbouwmarkten. Dat comité is een 
comité in de zin van Verordening (EU) 
nr. 182/2011**.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 5 van Verordening (EU) nr. 
182/2011 van toepassing.
3. Als het advies van het comité moet 
worden verkregen volgens een 
schriftelijke procedure, wordt die 
procedure zonder gevolg beëindigd indien, 
binnen de termijn voor het uitbrengen van 
het advies, de voorzitter van het comité 
hiertoe besluit of een meerderheid van de 
leden van het comité hierom verzoekt.
____________
* PB L …, …, blz.  
** PB L 55 van 28.2.2011, blz.13."

Or. en
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 8 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd met ingang van [de datum waarop deze 
wijzigingsverordening in werking treedt].

2. De in artikel 8 bis bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor een termijn 
van vijf jaar, met ingang van …*. De 
Commissie stelt uiterlijk negen maanden 
voor het einde van de termijn van vijf jaar 
een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. 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: gelieve de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening in 
te voegen.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 8 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement of de Raad binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad voor het verstrijken

5. Een overeenkomstig artikel 8 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement of de Raad binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad voor het verstrijken 
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van deze termijn de Commissie hebben 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

van deze termijn de Commissie hebben 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met vier maanden verlengd.

Or. en
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TOELICHTING

Met het huidige Commissievoorstel wordt getracht Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad 
houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire 
tariefcontingenten voor bepaalde vlees- en graanproducten in overeenstemming te brengen 
met de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU).

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 774/94 heeft de Commissie de bevoegdheid de nodige 
uitvoeringsmaatregelen vast te stellen en de verordening te wijzigen als de hoeveelheden of de 
andere voorwaarden betreffende de contingenten worden aangepast, met name door middel 
van een besluit om een overeenkomst met derde landen te sluiten.

Deze bevoegdheden moeten op één lijn worden gebracht met de bij het Verdrag van Lissabon 
ingestelde regeling voor gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen, door de 
betrokken uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie toe te kennen.

Aangezien een aanzienlijk deel van de wetgeving op het vlak van het handelsbeleid in 
overeenstemming wordt gebracht met de artikelen 290 en 291 van het VWEU, via de 
zogenaamde "algemene handelswetten", stelt de rapporteur amendementen voor die de 
wijzigingen uit deze twee wetten weerspiegelen.

Dit betreft met name de garantie dat het Europees Parlement naar behoren zal worden 
betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van gedelegeerde handelingen, de beperking van 
de delegatie van bevoegdheden tot stilzwijgend verlengbare perioden van vijf jaar, de 
verlenging van de periode voor het indienen van bezwaren tegen een ontwerp van 
gedelegeerde handeling van twee tot vier maanden en een gewijzigde toepassing van de 
schriftelijke procedure.

De rapporteur dringt erop aan dat de verwijzingen naar de comitéprocedure met betrekking tot 
de toekomstige aangepaste integrale-GMO-verordening worden verwijderd, en dat deze 
bepalingen rechtstreeks in deze wijzigingsverordening worden opgenomen. Zo kunnen de in 
de algemene handelswetten vervatte wijzigingen van de toepassing van de schriftelijke 
procedure tot uitdrukking worden gebracht. Bovendien zal dit ervoor zorgen dat het recht van 
controle van uitvoeringshandelingen die noodzakelijk zijn voor het beheer van de in deze 
verordening genoemde quotaregelingen in handen van de Commissie internationale handel 
blijft.


