
AL\928228NL.doc PE506.019v02-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie juridische zaken
De voorzitter

26.2.2013

De heer Matthias Groote
Voorzitter
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
BRUSSEL

Betreft: Advies overeenkomstig artikel 37 bis van het Reglement inzake delegatie van 
wetgevende bevoegdheden, opgesteld in het kader van de toetsing door het 
Parlement van de wijziging van Richtlijn 2006/66/EG (inzake het op de markt 
brengen van cadmiumhoudende draagbare batterijen en accu's voor gebruik in 
draadloos elektrisch gereedschap) (COM(2012)0136 – C7-0087/2012 –
2012/0066(COD))

Geachte heer Groote,

Bij schrijven van 3 december 2012 hebt u, overeenkomstig artikel 37 bis van het Reglement, 
de Commissie juridische zaken verzocht een advies uit te brengen over de bepalingen van 
bovengenoemd voorstel waarbij overeenkomstig artikel 290 VWEU wetgevende 
bevoegdheden aan de Commissie worden gedelegeerd en over de bepalingen waarbij 
overeenkomstig artikel 291 VWEU aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend.

Gezien de opstelling van het ontwerpverslag door ENVI en gelet op de aanpak die door de 
Raad ten aanzien van het voorstel wordt bepleit, te weten het vervangen van de bepalingen in
het voorstel die voorzien in de vaststelling van gedelegeerde handelingen door bepalingen die 
voorzien in de aanneming van uitvoeringshandelingen, verzoekt u de Commissie juridische 
zaken het Commissievoorstel te bestuderen en daarbij in het bijzonder aandacht te besteden 
aan de doelstellingen, inhoud, strekking en duur van de delegatie en de voorwaarden waaraan 
de delegatie is onderworpen.
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I - Achtergrond

Het voornaamste doel van het voorstel is wijziging van Richtlijn 2006/66/EG (hierna: de 
batterijenrichtlijn) in die zin dat het verbod op het op de markt brengen van 
cadmiumhoudende batterijen en accu's ook voor draadloos elektrisch gereedschap gaat 
gelden. Voorts worden met dit voorstel de bepalingen van de batterijenrichtlijn die voorzien 
in procedures overeenkomstig het inmiddels ingetrokken comitologiebesluit1 en die ingevoerd 
werden bij Richtlijn 2008/12/EG2, aangepast aan de artikelen 290 en 291 VWEU3.

Het Commissievoorstel bevat vijf bepalingen waarbij de Commissie wordt gemachtigd 
gedelegeerde handelingen vast te stellen; deze bepalingen moeten de bepalingen ter zake van 
de regelgevingsprocedure met toetsing vervangen. De Commissie stelt voorts voor één oude 
bepaling inzake regelgeving met toetsing en twee andere bepalingen met betrekking tot de
regelgevingsprocedure te vervangen door bepalingen inzake uitvoeringshandelingen.

In een compromistekst van het voorzitterschap, gepresenteerd in de Raad, is voorgesteld 
slechts één bepaling die voorheen voorzag in de regelgevingsprocedure met toetsing te 
vervangen door een bepaling die grondslag biedt voor het vaststellen van gedelegeerde 
handelingen en de andere zeven hierboven genoemde bepalingen te vervangen door 
bepalingen die grondslag bieden voor het vaststellen van uitvoeringshandelingen.

II – Gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen - achtergronden

De werkgroep "vereenvoudiging" van de Europese conventie over de toekomst van Europa 
deed in haar eindverslag de aanbeveling de hiërarchie van de communautaire regelgeving te 
verduidelijken door de taken van de wetgevende macht zoveel mogelijk af te bakenen en een 
nieuwe categorie regelgeving in te voeren4:

"Momenteel bestaat er geen mechanisme dat de wetgever in staat 
stelt de technische aspecten of bijzonderheden van de wetgeving te 
delegeren en daarop tegelijkertijd controle uit te oefenen. In de 
huidige situatie is de wetgever namelijk verplicht om hetzij de door 
hem aangenomen bepalingen tot in detail te formuleren, hetzij de 
technische aspecten of de details van de wetgeving aan de 
Commissie toe te vertrouwen als zou het hier gaan om 

                                               
1 Besluit 1999/468/EG van de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de 
Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23), gewijzigd bij Besluit 
2006/512/EG (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11)..
2 Richtlijn 2008/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van Richtlijn 
2006/66/EG (PB L 76 van 19.03.2008, blz. 39).
3 Anders dan bij artikel 290 VWEU, dat rechtstreekse werking heeft, zijn met betrekking tot artikel 291 VWEU 
algemene voorschriften en beginselen neergelegd in Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing 
zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie 
controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
4 Eindverslag van werkgroep IX "vereenvoudiging" van 29 november 2002, blz. 8-12.
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uitvoeringsmaatregelen die onderworpen zijn aan het toezicht van 
de lidstaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 202 VEG.".

De werkgroep stelde daarom voor "gedelegeerde rechtsinstrumenten" (later genoemd: 
"gedelegeerde handelingen") in te voeren, waarbij het wetgevingsinstrument zelf in detail 
wordt uitgewerkt, dan wel bepaalde onderdelen van een wetgevingsinstrument worden 
gewijzigd, en wel binnen het kader van een door de wetgever omschreven delegering, 
alsmede "uitvoeringsinstrumenten" (later genoemd: "uitvoeringshandelingen") ter uitvoering 
van wetgevingsinstrumenten. De werkgroep gaf daarbij aan dat het op de weg van de 
wetgever ligt om te bepalen of en in hoeverre op het niveau van de Unie besluiten ter 
uitvoering van wetgevings- en/of gedelegeerde instrumenten, en eventueel het bijbehorende 
comitologiemechanisme (artikel 202 van het VEG) moeten worden vastgesteld. Met 
betrekking tot wetgevingsinstrumenten (later: "wetgevingshandelingen") stelde de groep: 
"wetgevingsinstrumenten worden rechtstreeks op basis van het verdrag aangenomen en 
bevatten de hoofdzaken en de fundamentele beleidskeuzen op een bepaald gebied". De 
bevoegdheid om gedelegeerde rechtsinstrumenten aan te nemen kan gaan van regelgeving 
betreffende de technische of gedetailleerde elementen van een wetgevingsinstrument, tot 
aanpassing achteraf van bepaalde onderdelen van het wetgevingsinstrument. De werkgroep 
was van oordeel dat indien tot de invoering van een nieuwe categorie van gedelegeerde 
instrumenten besloten zou worden, bepaalde comitologieprocedures wellicht vereenvoudigd 
zouden kunnen worden, maar wees er daarbij op dat de eventuele wijziging van procedures 
niet onder het verdrag zou vallen, maar onder afgeleid recht.

De suggesties van de werkgroep hebben geresulteerd in voorstellen voor bepalingen inzake 
gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen in het Ontwerpverdrag tot vaststelling 
van een Grondwet voor Europa. Deze bepalingen zijn vrijwel ongewijzigd overgenomen in
het Verdrag van Lissabon: de artikelen 290 en 291 VWEU.

Artikel 290 VWEU bepaalt (onderstreping toegevoegd):
"1. In een wetgevingshandeling kan aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen niet-wetgevingshandelingen 
van algemene strekking vast te stellen ter aanvulling of wijziging
van bepaalde niet-essentiële onderdelen van de 
wetgevingshandeling.
In de wetgevingsbesluiten worden uitdrukkelijk de doelstellingen, 
de inhoud, de strekking en de duur van de bevoegdheidsdelegatie 
afgebakend. Essentiële onderdelen van een gebied worden 
uitsluitend bij een wetgevingshandeling geregeld en kunnen 
derhalve niet het voorwerp zijn van bevoegdheidsdelegatie.
2. In de wetgevingshandelingen worden de voorwaarden waaraan 
de delegatie is onderworpen, uitdrukkelijk vastgesteld. Dit kunnen 
de volgende voorwaarden zijn:
a) het Europees Parlement of de Raad kan besluiten de delegatie 
in te trekken;
b) de gedelegeerde handeling kan pas in werking treden indien het 
Europees Parlement of de Raad binnen de in de 
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wetgevingshandeling gestelde termijn geen bezwaar heeft 
aangetekend.
Voor de toepassing van het bepaalde onder a) en b) besluit het 
Europees Parlement bij meerderheid van zijn leden en besluit de 
Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.
3. In de titel van de gedelegeerde handelingen wordt het 
bijvoeglijk naamwoord "gedelegeerde" toegevoegd."

Artikel 291 VWEU bepaalt (onderstreping toegevoegd):
"1. De lidstaten nemen alle maatregelen van intern recht die nodig 
zijn ter uitvoering van de juridisch bindende handelingen van de 
Unie.
2. Indien het nodig is dat juridisch bindende handelingen van de 
Unie volgens eenvormige voorwaarden worden uitgevoerd, 
worden bij die handelingen aan de Commissie, of, in naar 
behoren gemotiveerde specifieke gevallen en in de bij de
artikelen 24 en 26 van het Verdrag betreffende de Europese Unie 
bepaalde gevallen, aan de Raad uitvoeringsbevoegdheden 
toegekend.
3. Voor de toepassing van lid 2 leggen het Europees Parlement en 
de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure bij 
verordeningen vooraf de algemene voorschriften en beginselen 
vast die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de 
uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie 
controleren.
4. In de titel van uitvoeringshandelingen wordt "uitvoerings-" 
toegevoegd."

Er zij opgemerkt dat artikel 290 VWEU, anders dan artikel 291 VWEU op basis waarvan 
ter zake van uitvoeringshandelingen de hierboven aangehaalde verordening inzake de 
controle op uitvoeringsbevoegdheden is vastgesteld, geen rechtsgrondslag biedt voor de 
vaststelling van een horizontale handeling tot vaststelling van de algemene voorschriften en 
beginselen die van toepassing zijn op de delegatie van bevoegdheden, zodat de 
voorwaarden waaraan die delegatie is onderworpen dus in de verschillende 
basishandelingen moeten worden vastgelegd.

Verklaring (nr. 39) bij het VWEU betreffende financiële diensten luidt als volgt:
"Verklaring ad artikel 290 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie
De Conferentie neemt er nota van dat de Commissie voornemens is 
de door de lidstaten aangewezen deskundigen te blijven 
raadplegen bij de voorbereiding van haar ontwerpen van 
gedelegeerde handelingen op het gebied van financiële diensten, 
overeenkomstig haar vaste praktijk. "
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Ter voorbereiding op de praktische uitvoering van artikel 290 VWEU werd door de 
Commissie juridische zaken op 23 maart 2010 een niet-wetgevend initiatiefverslag 
goedgekeurd over bevoegdheidsdelegatie. De rapporteur van dit initiatiefverslag was József 
Szájer1. Hieronder staan enkele citaten uit de toelichting bij dit verslag, waarin de achtergrond 
van het onderscheid tussen gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen wordt 
geschetst:

"De controle op de door de wetgever gedelegeerde bevoegdheden 
moet logischerwijs een taak blijven van de wetgever. Bovendien 
zou elke andere vorm van controle door wie dan ook buiten de 
wetgevende macht als zodanig in strijd zijn met artikel 290 VWEU. 
Voor de lidstaten met name is er op dit gebied geen rol weggelegd, 
laat staan voor comités bestaande uit nationale deskundigen.

[...]

Het staat buiten kijf dat de eerste verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering van de EU-wetgeving bij de lidstaten berust. Dat blijkt 
duidelijk uit artikel 4, lid 3, tweede alinea, van het VEU (oud 
artikel 10 EGV - "De lidstaten treffen alle (...) maatregelen die 
geschikt zijn om de nakoming van de uit de Verdragen (...) 
voortvloeiende verplichtingen te verzekeren.") en uit artikel 291 
VWEU ("De lidstaten nemen alle maatregelen van intern recht die 
nodig zijn ter uitvoering van de juridisch bindende handelingen 
van de Unie."). Dit gold ook al voordat het Verdrag van Lissabon 
in werking trad. 

Ingeval de wetgever echter van mening is dat uniforme 
voorwaarden voor de uitvoering van juridisch bindende 
handelingen van de Unie nodig zijn, is er behoefte aan een 
rechtshandeling (eventueel een wetgevingshandeling) om de 
Commissie te machtigen tot vaststelling van 
uitvoeringsmaatregelen. Artikel 291 VWEU levert in directe 
aansluiting op de op artikel 202 EGV gestoelde 
"comitologiemechanismen" een basis voor de vaststelling van 
uitvoeringshandelingen door de Commissie, met een zekere 
controle van de lidstaten op de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie2. Aangezien de 
lidstaten de eerstverantwoordelijken voor de uitvoering zijn, ligt 
het in de rede dat in artikel 291 van de lidstaten sprake is en niet 
van de wetgever. Er is geen fundamenteel verschil in opzet tussen 

                                               
1 Verslag over bevoegdheidsdelegatie (A7-0110/2010).
2 De algemene voorschriften en beginselen voor de controle door de lidstaten moeten echter bij verordeningen 

door de wetgever overeenkomstig de gewone wetgevingsprocedure worden vastgelegd (art. 291, lid 3, 
VWEU).
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het oude systeem op basis van artikel 202 EGV en het toekomstige 
op basis van artikel 291 VWEU.

Het is duidelijk dat de wetgever bepaalt welke voorwaarden er 
voor de uitoefening van uitvoeringsbevoegdheden gelden. Een 
nieuw rechtskader voor uitvoeringshandelingen is dringend 
gewenst omdat het huidige "comitologiebesluit" niet geheel 
verenigbaar is met het nieuwe op artikel 291 VWEU gestoelde 
systeem."

De ontwerpresolutie die door het Parlement op 5 mei 2010 werd aangenomen eindigt met de 
volgende drie paragrafen1: 

"18. verzoekt de Commissie met voorrang de 
wetgevingsvoorstellen in te dienen die nodig zijn om het 
acquis aan de bepalingen van art. 290 en 291 VWEU aan te 
passen; is, wat artikel 290 VWEU betreft, van oordeel dat 
deze aanpassing niet beperkt moet blijven tot de maatregelen 
die tot dusver onder de regelgevingsprocedure met toetsing 
vielen, maar zich moet uitstrekken tot alle maatregelen van 
algemene strekking, ongeacht de besluitvormingsprocedure 
of comitéprocedure die ervoor gold voordat het Verdrag van 
Lissabon in werking trad;

19. dringt erop aan dat met de hoogste prioriteit het acquis 
wordt aangepast op beleidsterreinen die vóór de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon niet onder 
de medebeslissingsprocedure vielen; vraagt hierbij een 
herziening per geval om te waarborgen dat met name alle 
passende maatregelen van algemene strekking die tot nu toe 
werden vastgesteld overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van 
het comitologiebesluit worden gedefinieerd als gedelegeerde 
handelingen;

20. is van mening dat, om de rechten van de wetgever volledig te 
waarborgen, hetzij tijdens de bovengenoemde aanpassing 
hetzij bij de behandeling van andere voorstellen volgens de 
gewone wetgevingsprocedure, speciale aandacht moet 
worden besteed aan het relatieve gebruik van artikel 290 en 
291 VWEU en aan de praktische gevolgen van de 
gebruikmaking van het ene of het andere artikel; dringt erop 
aan dat de medewetgevers moeten kunnen besluiten dat 
zaken die voorheen werden aangenomen overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing, voortaan hetzij 
overeenkomstig artikel 290 VWEU hetzij overeenkomstig de
gewone wetgevingsprocedure kunnen worden aangenomen; "

                                               
1 Resolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 over bevoegdheidsdelegatie, P7_TA(2010)0127.



AL\928228NL.doc 7/14 PE506.019v02-00

NL

In april 2011 kwamen het Parlement, de Raad en de Commissie tot consensus1 over de 
praktische toepassing van artikel 290 VWEU. In het desbetreffende document worden de 
praktische regelingen en overeengekomen verduidelijkingen en voorkeuren die van 
toepassing zijn op de delegatie van wetgevende bevoegdheden uiteengezet. Het bevat 
tevens richtsnoeren en standaardclausules voor de omschrijving van doelstellingen, inhoud, 
strekking en duur van een delegatie, maar zwijgt over de afbakening van gedelegeerde 
handelingen en uitvoeringshandelingen.

Voorts werd het Reglement van het Europees Parlement gewijzigd en werd een nieuw 
artikel 37 bis ingevoegd, dat luidt: 

"Delegatie van wetgevingsbevoegdheden

1. Bij de behandeling van een ontwerp van 
wetgevingshandeling waarbij overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
bevoegdheden aan de Commissie worden gedelegeerd, let het 
Parlement met name op de doelstellingen, de inhoud, de reikwijdte 
en de duur van de delegatie, alsook op de hieraan verbonden 
voorwaarden. 

2. De ter zake bevoegde commissie kan te allen tijde het advies 
inwinnen van de voor de interpretatie en toepassing van het recht 
van de Europese Unie bevoegde commissie. 

3. De voor de interpretatie en toepassing van het recht van de 
Europese Unie bevoegde commissie kan ook op eigen initiatief 
aangelegenheden betreffende de delegatie van 
wetgevingsbevoegdheden in behandeling nemen. In dat geval stelt 
zij de ter zake bevoegde commissie daarvan naar behoren in 
kennis. "

III – Het standpunt van het Parlement inzake bevoegdheidsdelegatie

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is in een aantal 
wetgevingsprocedures de afbakening van gedelegeerde handelingen en 
uitvoeringshandelingen onderwerp van discussie geweest. De Raad heeft in een aantal 
gevallen aangedrongen op het gebruik van uitvoeringshandelingen om via deskundigen uit de 
lidstaten die deel uitmaken van een comité als bedoeld in de verordening inzake de controle 
op uitvoeringshandelingen tijdens de voorbereidende fase van deze handelingen meer invloed 
te kunnen uitoefenen. Tijdens de voorbereidende fase van gedelegeerde handelingen is er 
namelijk voor deskundigen uit de lidstaten geen formele rol weggelegd. Bovendien zijn de 
rol, invloed en prerogatieven van het Parlement bij gedelegeerde handelingen veel groter, 
waarbij de mogelijkheid die het Parlement heeft om bezwaar te maken tegen een voorstel 
voor een gedelegeerde handeling en de mogelijkheid om delegatie in te trekken de krachtigste 
                                               
1 Consensus over gedelegeerde handelingen, op 3 maart 2011 aangenomen door de Conferentie van voorzitters.
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instrumenten zijn. Bij uitvoeringshandelingen beperken de rechten van het Parlement zich tot 
toetsing van de handeling, en mag de Commissie de voorgestelde uitvoeringshandeling 
vaststellen, ongeacht eventuele bezwaren van het Parlement.

De keuze van het juiste instrument bepaalt echter niet alleen of het Parlement zijn 
controlerecht of zijn toetsingsrecht kan uitoefenen, maar is ook van groot belang voor de 
geldigheid van het wetgevingsbesluit zelf. De voorzitter van de Commissie heeft in een brief 
aan de voorzitter van het Parlement benadrukt dat er ten aanzien van de afbakening van 
uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen geen politieke keuzevrijheid bestaat, 
maar dat de wettelijke criteria van de artikelen 290 en 291 VWEU als uitgangspunt voor 
iedere analyse moeten gelden1. De Commissie heeft in een geval waarin zij van oordeel is dat 
gekozen is voor een onjuiste handeling het Hof van Justitie om uitlegging verzocht over de 
afbakening van beide soorten handelingen2.

Om een horizontaal politiek standpunt ten aanzien van gedelegeerde handelingen te bepalen, 
teneinde de prerogatieven van het Parlement te beschermen, verdere juridische procedures te 
voorkomen en het gevaar af te wenden dat wetgevingshandelingen worden vernietigd omdat 
een onjuiste keuze is gemaakt tussen gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen, 
heeft de Conferentie van voorzitters zich in 2012 uitgesproken voor de volgende uit vier 
elementen bestaande benadering, die ervoor moet zorgen dat het Parlement de bevoegdheden 
die hem bij het Verdrag van Lissabon zijn toegekend ten volle kan uitoefenen3:

1. Keuze van het juiste instrument;
2. Versterking van de rol van de lidstaten in de voorbereidende fase van gedelegeerde 

handelingen;
3. Opname van zoveel mogelijk bepalingen in de basishandeling ("codecisie");
4. Vaststelling van het standpunt van het Parlement zonder akkoord in eerste lezing.

Als laatste element wordt voorgesteld om te weigeren dossiers waarin niet voor gedelegeerde 
handelingen wordt gekozen terwijl is vastgesteld dat dat wel zou moeten, aan de voltallige 
vergadering voor te leggen, zodat er opnieuw horizontale onderhandelingen met de Raad 
moeten worden gevoerd.

IV - Analyse

                                               
1 Brief d.d. 3 februari 2012 van de heer Barroso aan de heer Schulz.
2 Op 19 september 2012 heeft de Commissie bij het Hof van Justitie beroep ingesteld tegen het Europees 
Parlement en de Raad tot nietigverklaring van een artikel in de verordening betreffende het op de markt 
aanbieden en het gebruik van biociden, voor zover het in de vaststelling van maatregelen tot bepaling van de aan 
het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) verschuldigde vergoedingen voorziet door middel van 
een uitvoeringshandeling en niet door middel van een gedelegeerde handeling. De Commissie voert aan dat, 
aangezien het betreffende artikel ertoe strekt bepaalde niet-essentiële gegevens van de wetgevende handeling aan 
te vullen, en gelet op de aard van de bevoegdheidstoekenning aan de Commissie en het voorwerp van de 
krachtens die bevoegdheden vast te stellen handeling, een dergelijke handeling moet worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 290 VWEU bepaalde procedure en niet volgens de procedures van artikel 291 
VWEU. Zaak C-427/12, Europese Commissie/Europees Parlement en Raad van de Europese Unie.
3 Politieke richtsnoeren inzake een horizontale benadering van gedelegeerde handelingen binnen het Parlement 
(brief d.d. 19 april 2012 van de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters aan de Voorzitter van het 
Parlement).
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Omdat er met betrekking tot de afbakening van gedelegeerde handelingen en 
uitvoeringshandelingen nog geen jurisprudentie van het Hof van Justitie bestaat, moet bij een 
analyse het verdrag zelf het uitgangspunt vormen. Op grond van artikel 290 VWEU kan in 
een wetgevingshandeling aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen "niet-
wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te stellen ter aanvulling of wijziging van 
bepaalde niet-essentiële onderdelen van de wetgevingshandeling" (onderstreping 
toegevoegd). 

Om na te gaan of in onderhavig geval aan deze criteria is voldaan, moet de aard van de 
bevoegdheidstoekenning in de verschillende bepalingen afzonderlijk worden onderzocht. 

Artikel 1, lid 2, met betrekking tot overgangsregelingen inzake minimuminzamelingscijfers

Deze bepaling heeft betrekking op artikel 10, lid 4, eerste alinea van de batterijenrichtlijn 
waarin overeenkomstig Richtlijn 2008/12/EG is voorzien in de mogelijkheid om ter zake van 
minimuminzamelingscijfers voor batterijen en accu's overgangsregelingen in te stellen 
volgens de regelgevingsprocedure van artikel 5 van het comitologiebesluit.

Volgens artikel 13, lid 1, letter c) van de verordening inzake de controle op 
uitvoeringsbevoegdheden is, wanneer de basishandeling verwijst naar artikel 5 van het 
comitologiebesluit, de in deze verordening genoemde onderzoeksprocedure van toepassing.

De voorgestelde invoering van uitvoeringshandelingen in dit geval is derhalve correct. 

Artikel 1, lid 2, met betrekking tot een gemeenschappelijke methode voor de berekening van 
de jaarlijkse verkoop

Deze bepaling heeft betrekking op artikel 10, lid 4, tweede alinea van de batterijenrichtlijn 
waarin overeenkomstig Richtlijn 2008/12/EG is voorzien in de vaststelling, volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing, van een gemeenschappelijke methode voor de 
berekening van de jaarlijkse verkoop van draagbare batterijen en accu's aan eindgebruikers 
met het oog op het toezicht op de inzamelingspercentages. Deze maatregel was "bedoeld om 
niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen door haar aan te vullen".

De bepaling is van algemene strekking, aangezien de berekening van de verkoop van 
toepassing is op "objectief bepaalde situaties"1. Het feit dat de woorden "methode voor de 
berekening van de jaarlijkse verkoop van draagbare batterijen" worden voorafgegaan door 
het bijvoeglijk naamwoord "gemeenschappelijke" onderbouwt deze conclusie nog verder.

De onderliggende bepaling stelt voorts dat de te nemen maatregel strekt tot wijziging van 
niet-essentiële elementen door de richtlijn aan te vullen. De bepaling moet daarom aldus 
worden aangepast dat wordt voorzien in de vaststelling van gedelegeerde handelingen.

                                               
1 Zie Zaak C-263/02, Commissie/Jégo-Quéré, Jurispr. 2004, bladzijde I-3425, par. 43.
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De voorgestelde invoering van uitvoeringshandelingen in dit geval is derhalve onjuist. Juist 
zou zijn invoering van gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 290 VWEU. 

Artikel 1, lid 3, met betrekking tot de wijziging of aanvulling van bijlage III, teneinde rekening 
te houden met de wetenschappelijke en technische vooruitgang

Deze bepaling heeft betrekking op artikel 12, lid 6, van de batterijenrichtlijn waarin 
overeenkomstig Richtlijn 2008/12/EG is voorzien dat bijlage III van de batterijenrichtlijn (met 
gedetailleerde verwerkings- en recyclingsvoorschriften) volgens de regelgevingsprocedure 
met toetsing gewijzigd of aangevuld kan worden om rekening te houden met de 
wetenschappelijke en technische vooruitgang. Deze maatregelen beogen "niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn te wijzigen, onder meer door haar aan te vullen".

De bepaling is van algemene strekking, aangezien de verwerkings- en recyclingsvoorschriften 
voor batterijen en accu's die aangepast of gewijzigd moeten worden naar gelang de 
wetenschappelijke en technische vooruitgang "zich in abstracte termen tot onbepaalde 
categorieën van personen [richten] en […] van toepassing [zijn] op objectief bepaalde 
situaties"1.

De onderliggende bepaling stelt voorts dat de te nemen maatregelen strekken tot wijziging 
van niet-essentiële elementen door de richtlijn aan te vullen. Deze bepaling moet daarom 
aldus worden aangepast dat wordt voorzien in de vaststelling van gedelegeerde handelingen.

De voorgestelde invoering van gedelegeerde handelingen in dit geval is derhalve correct.

Artikel 1, lid 5, met betrekking tot gedetailleerde bepalingen ter aanvulling van de criteria om 
te beoordelen of de omstandigheden buiten de Unie stroken met de eisen van de richtlijn

Deze bepaling heeft betrekking op artikel 15, lid 3, van de batterijenrichtlijn waarin 
overeenkomstig Richtlijn 2008/12/EG is voorzien in de vaststelling, overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing, van nadere bepalingen om met het oog op de export te 
beoordelen of recycling buiten de Unie plaatsvindt in omstandigheden die stroken met de 
richtlijn. Deze maatregelen beogen "niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn te wijzigen 
door haar aan te vullen".

De bepaling is van algemene strekking, aangezien de bepalingen aan de hand waarvan moet 
worden beoordeeld of recycling van batterijen en accu's buiten Unie plaatsvindt in 
omstandigheden die stroken met de richtlijn "zich in abstracte termen tot onbepaalde 
categorieën van personen [richten] en […] van toepassing [zijn] op objectief bepaalde 
situaties".

De onderliggende bepaling stelt voorts dat de te nemen maatregelen strekken tot wijziging 
van niet-essentiële elementen door de richtlijn aan te vullen. Deze bepaling moet daarom 
aldus worden aangepast dat wordt voorzien in de vaststelling van gedelegeerde handelingen.

                                               
1 Ibidem.
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Daarbij zij opgemerkt dat het Parlement in het kader van de lopende procedures met 
betrekking tot de richtlijn jaarrekeningen en de verordening en de richtlijn 
gegevensbescherming zich op het standpunt heeft gesteld dat de beoordeling van 
gelijkwaardigheid in derde landen onderworpen moet zijn aan delegatie van 
wetgevingsbevoegdheden en niets van doen heeft met uniforme uitvoeringsvoorwaarden.

De voorgestelde invoering van gedelegeerde handelingen in dit geval is derhalve correct.

Artikel 1, lid 6, met betrekking tot de vereisten voor de registratie van producenten

Deze bepaling heeft betrekking op artikel 17 van de batterijenrichtlijn, waarin overeenkomstig 
Richtlijn 2008/12/EG wordt voorzien in de vaststelling, overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing, van procedurele vereisten voor de registratie van 
producenten. Met deze vereisten wordt beoogd "niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn 
te wijzigen door haar aan te vullen".

De bepaling is van algemene strekking, aangezien deze zich "in abstracte termen [richt] tot 
onbepaalde categorieën van personen en […] van toepassing [is] op objectief bepaalde 
situaties".

De onderliggende bepaling stelt voorts dat de desbetreffende vereisten strekken tot wijziging 
van niet-essentiële elementen door de richtlijn aan te vullen. Deze bepaling moet daarom 
aldus worden aangepast dat wordt voorzien in de vaststelling van gedelegeerde handelingen.

De voorgestelde invoering van gedelegeerde handelingen in dit geval is derhalve correct.

Artikel 1, lid 8, letter a) met betrekking tot gedetailleerde regels ter aanvulling van de 
vermelding van de capaciteit

Deze bepaling heeft betrekking op artikel 21, lid 2, van de batterijenrichtlijn, waarin 
overeenkomstig Richtlijn 2008/12/EG wordt voorzien in de vaststelling, overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing, van gedetailleerde regels om ervoor te zorgen dat op alle 
batterijen en accu's de capaciteit ervan zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar wordt vermeld. 
Deze maatregelen beogen "niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn te wijzigen door haar 
aan te vullen".

De bepaling is van algemene strekking, aangezien deze zich "in abstracte termen [richt] tot 
onbepaalde categorieën van personen en […] van toepassing [is] op objectief bepaalde 
situaties".

De onderliggende bepaling stelt voorts dat de te nemen maatregelen strekken tot wijziging 
van niet-essentiële elementen door de richtlijn aan te vullen. Deze bepaling moet daarom 
aldus worden aangepast dat wordt voorzien in de vaststelling van gedelegeerde handelingen.

De voorgestelde invoering van gedelegeerde handelingen in dit geval is derhalve correct.
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Artikel 1, lid 8, letter b) met betrekking tot vrijstellingen van de markeringsvoorschriften

Deze bepaling heeft betrekking op artikel 21, lid 7, van de batterijenrichtlijn, waarin 
overeenkomstig Richtlijn 2008/12/EG wordt voorzien in de vaststelling, overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing, van vrijstellingen van de markeringsvoorschriften van 
artikel 21. Deze maatregelen beogen "niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn te wijzigen 
door haar aan te vullen".

Deze bepaling is van algemene strekking, aangezien deze zich "in abstracte termen [richt] tot 
onbepaalde categorieën van personen en […] van toepassing [is] op objectief bepaalde 
situaties".

De onderliggende bepaling stelt voorts dat de te nemen maatregelen strekken tot wijziging 
van niet-essentiële elementen door de richtlijn aan te vullen. Deze bepaling moet daarom 
aldus worden aangepast dat wordt voorzien in de vaststelling van gedelegeerde handelingen.

De voorgestelde invoering van gedelegeerde handelingen in dit geval is derhalve correct.

Artikel 1, lid 9, met betrekking tot een voor rapportagedoeleinden aan de lidstaten toe te 
zenden vragenlijst

Deze bepaling heeft betrekking op artikel 22, lid 2, van de batterijenrichtlijn waarin wordt 
voorzien in de vaststelling, overeenkomstig de regelgevingsprocedure van artikel 5 van het 
comitologiebesluit, van een vragenlijst of schema op basis waarvan de lidstaten om de drie 
jaar een verslag over de uitvoering van de richtlijn moeten uitbrengen.

Volgens artikel 13, lid 1, letter c) van de verordening inzake de controle op 
uitvoeringsbevoegdheden is, wanneer de basishandeling verwijst naar artikel 5 van het 
comitologiebesluit, de in deze verordening genoemde onderzoeksprocedure van toepassing.

De voorgestelde invoering van uitvoeringshandelingen in dit geval is derhalve correct. 

De doelstellingen, inhoud, strekking en duur van de voorgestelde bevoegdheidsdelegaties

Daar waar de batterijenrichtlijn verwijzingen bevatte naar het comitologiebesluit zijn 
wijzigingen voorgesteld om de Richtlijn aan te passen aan de artikelen 290 en 291 VWEU. 
De doelstellingen, inhoud en strekking van de voorgestelde bevoegdheidsdelegaties zijn 
daarbij ten opzichte van de batterijenrichtlijn niet gewijzigd. De voorgestelde wijzigingen zijn 
dus niet van inhoudelijke aard, maar betreffen procedurele aanpassingen en laten de 
doelstellingen, inhoud en strekking van de delegatie ongemoeid.

Amendement 12 in het ontwerpverslag van de commissie ENVI heeft ten doel artikel 1, lid 2, 
met betrekking tot een gemeenschappelijke methode voor de berekening van de jaarlijkse 
verkoop aldus te wijzigen dat wordt voorzien in gedelegeerde handelingen in plaats van in 
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uitvoeringshandelingen. Deze wijziging is procedureel van aard en wijzigt de doelstellingen, 
inhoud en strekking van de voorgestelde delegatie niet ten opzichte van de situatie ten tijde 
van de comitologieprocedure.

Met betrekking tot de duur van de voorgestelde bevoegdheidsdelegaties wordt in het 
Commissievoorstel een nieuw artikel 23 bis toegevoegd met als titel "uitoefening van de 
bevoegdheidsdelegatie", waarmee de Commissie aansluit op de standaardclausules "artikel a" 
en "optie 1" van de Consensus. In dit artikel wordt de bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen voor onbepaalde tijd toegekend, en hebben het Parlement en de 
Raad 2+2 maanden de tijd om bezwaar te maken.

Amendement 14 in het ontwerpverslag van ENVI beoogt "optie 1" te vervangen door "optie 
2" van de consensus en vast te leggen dat de bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast 
te stellen wordt toegekend voor een periode van vijf jaar, waarbij de Commissie uiterlijk 9 
maanden voor het verstrijken van de termijn van vijf jaar een verslag moet opstellen over de 
bevoegdheidsdelegatie, en de bevoegdheidsdelegatie stilzwijgend met termijnen van dezelfde 
duur wordt verlengd, tenzij het Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het 
einde van elke termijn tegen een verlenging verzet.

De wetgever is op grond van zijn prerogatieven zeker gemachtigd een dergelijke wijziging 
voor te stellen en het voordeel van deze wijziging is dat de bevoegdheidsdelegatie regelmatig 
wordt beoordeeld.

Compromistekst van de Raad

Op 14 september 2012 presenteerde het Cypriotisch voorzitterschap van de Raad een 
compromistekst inzake het voorstel1. Deze tekst handhaaft de gedelegeerde handelingen in 
artikel 1, lid 8, letter b), met betrekking tot vrijstellingen van de markeringsvoorschriften, 
maar voorziet voor alle andere hierboven genoemde bepalingen in uitvoeringshandelingen.

V. Conclusie en aanbeveling

Op haar vergadering van 21 februari 2013 besloot de Commissie juridische zaken met 
algemene stemmen het volgende advies uit te brengen2:

Gelet op het bovenstaande is de Commissie juridische zaken van oordeel dat de wijze waarop 
in het voorstel van de Commissie de comitologiebepalingen in de batterijenrichtlijn worden 
aangepast aan de artikelen 290 en 291 VWEU juist is, uitgezonderd artikel 1, lid 2, van het 
voorstel, dat zou moeten voorzien in de vaststelling van een gemeenschappelijke methode 
voor de berekening van de jaarlijkse verkoop door middel van gedelegeerde handelingen en 
niet door middel van uitvoeringshandelingen. Met betrekking tot de duur van de delegatie 
                                               
1 Document 13763/12 van de Raad.
2 Bij de stemming waren aanwezig: Evelyn Regner (fungerend voorzitter), Raffaele Baldassarre 
(ondervoorzitter), Françoise Castex (ondervoorzitter), Francesco Enrico Speroni (rapporteur voor advies), Luigi 
Berlinguer, Piotr Borys, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio 
López-Istúriz White, Bernhard Rapkay, József Szájer, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka.
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staat het de wetgever vrij te kiezen voor "optie 2" van de Consensus.

In het licht van de door de Conferentie van voorzitters gesteunde politieke richtsnoeren en 
gezien het feit dat met betrekking tot de gemeenschappelijke methode van artikel 1, lid 2, van 
het voorstel duidelijk is voldaan aan de criteria van artikel 290 VWEU, adviseert de 
Commissie juridische zaken de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselzekerheid vast te houden aan gedelegeerde handelingen in dit artikel, en met 
betrekking tot de overige bepalingen de door de Commissie voorgestelde wijzigingen te 
steunen. Als de Raad vasthoudt aan zijn compromistekst en aan zijn standpunt dat op veel 
ruimere schaal gebruik gemaakt moet worden van uitvoeringshandelingen, moet de 
commissie de Raad meedelen dat het dossier in deze vorm niet aan de voltallige vergadering 
zal worden voorgelegd. Als de Raad dan nog volhardt, moet de commissie aandringen op 
vaststelling van het standpunt van het Parlement zonder akkoord in eerste lezing. 

Hoogachtend,

Klaus-Heiner Lehne


