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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de follow-up met betrekking tot de delegatie van wetgevingsbevoegdheden en de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren
(2012/2323(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU),

– gezien 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 controleren1,

– gezien de consensus inzake gedelegeerde handelingen die de Conferentie van voorzitters 
op 3 maart 2011 heeft aangenomen,

– gezien het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de 
Europese Commissie2, en met name punt 15 en bijlage I,

– gezien het arrest van het Hof van Justitie van 5 september 2012 in zaak C-355/10, 
Europees Parlement/Raad van de Europese Unie (nog niet gepubliceerd) en de aanhangige 
zaak C-427/12, Europese Commissie/Europees Parlement en Raad van de Europese Unie,

– gezien zijn resolutie van 5 mei 2010 over bevoegdheidsdelegatie3,

– gezien de brief van de voorzitter van het Parlement aan de voorzitter van de Raad van 
8 februari 2013 inzake het gebrek aan vooruitgang in de Raad,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen van de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking, de Commissie economische en monetaire zaken, de 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie industrie, onderzoek en energie, de 
Commissie vervoer en toerisme, de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, de 
Commissie visserij en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
(A7-0000/2013),

A. overwegende dat bij het Verdrag van Lissabon voor het Parlement en de Raad ("de 
wetgever") de mogelijkheid werd geschapen om in een wetgevingshandeling ("de 
basishandeling") een deel van hun eigen bevoegdheden aan de Commissie over te dragen; 
overwegende dat bevoegdheidsdelegatie een delicate zaak is, omdat de Commissie 

                                               
1 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.
2 PB L 304 van 20.11.2010, blz. 47.
3 PB C 81 E van 15.3.2011, blz. 6.
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daarmee opdracht krijgt een bevoegdheid uit te oefenen die inherent is aan de rol van de 
wetgever; overwegende dat bij een analyse van het thema delegatie de vrijheid van de 
wetgever altijd het uitgangspunt moet zijn; overwegende dat volgens vaste rechtspraak 
alleen de wetgever bevoegd is om voorschriften vast te stellen die van wezenlijk belang 
zijn voor de te regelen materie; overwegende dat een gedelegeerde bevoegdheid dus 
slechts betrekking kan hebben op aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van een wetgevingshandeling; overwegende dat door de Commissie 
vastgestelde gedelegeerde handelingen dus niet-wetgevingshandelingen van algemene 
strekking zijn; overwegende dat in de basishandeling uitdrukkelijk de doelstellingen, de 
inhoud, de strekking en de duur van de bevoegdheidsdelegatie moeten worden afgebakend 
en dat daarin tevens de voorwaarden waaraan de delegatie onderworpen is moeten worden 
vastgesteld;

B. overwegende dat het Europees Parlement, de Raad en de Commissie met het oog op een 
soepele uitoefening van overgedragen bevoegdheid en een doeltreffende controle van die 
bevoegdheid door het Europees Parlement en de Raad een consensus hebben opgesteld die 
de praktische regelingen en overeengekomen verduidelijkingen en voorkeuren bevat die 
van toepassing zijn op de delegatie van wetgevende bevoegdheid krachtens artikel 290 
VWEU;

C. overwegende dat in de Verdragen is bepaald dat de lidstaten alle maatregelen van intern 
recht nemen die nodig zijn ter uitvoering van de juridisch bindende handelingen van de 
Unie; overwegende dat in artikel 291 VWEU is bepaald dat indien het nodig is dat 
juridisch bindende handelingen van de Unie volgens eenvormige voorwaarden worden 
uitgevoerd, bij die handelingen aan de Commissie (en in bepaalde specifieke gevallen aan 
de Raad) uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend; overwegende dat als in de 
basishandeling is bepaald dat de vaststelling van uitvoeringshandelingen door de 
Commissie aan controle van de lidstaten is onderworpen, die basishandeling de 
uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie moet toekennen overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011; overwegende dat de Commissie in een verklaring bij die 
verordening heeft toegezegd de dringende aanpassing van het acquis aan het nieuwe 
systeem van gedelegeerde en uitvoeringshandelingen nog tijdens deze zittingsperiode te 
zullen voltooien, met inbegrip van alle basishandelingen met daarin een verwijzing naar 
de regelgevingsprocedure met toetsing;

D. overwegende dat het aan de wetgever is om per geval de mate van gedetailleerdheid van 
wetgevingshandelingen te bepalen, te beslissen of aan de Commissie de bevoegdheid 
wordt gedelegeerd om gedelegeerde handelingen vast te stellen, alsmede of aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden moeten worden toegekend om uniforme 
voorwaarden voor de uitvoering van bindende handelingen te garanderen; overwegende 
dat de wetgever nooit verplicht is gedelegeerde of uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Commissie toe te delen; overwegende dat toedeling van deze bevoegdheden echter 
overwogen moet worden daar waar de gewone wetgevingsprocedure niet volstaat om de 
gewenste flexibiliteit en doeltreffendheid te bereiken; overwegende dat het besluit om al 
dan niet gedelegeerde of uitvoeringsbevoegdheden toe te kennen, gebaseerd moet worden 
op objectieve factoren, zodat de gekozen oplossing rechterlijk kan worden getoetst;

E. overwegende dat bij wetgevingsonderhandelingen ter zake van een groot aantal dossiers is 
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gebleken dat bepaalde onderwerpen door de instellingen uiteenlopend worden 
geïnterpreteerd; overwegende dat in artikel 37 bis van het Reglement is bepaald dat de 
commissies van het Parlement bij de behandeling van een ontwerp van 
wetgevingshandeling waarbij bevoegdheden aan de Commissie worden gedelegeerd het 
advies van de Commissie juridische zaken kunnen inwinnen; overwegende dat de 
Conferentie van voorzitters op 13 januari 2012 een gemeenschappelijke gedragslijn heeft 
goedgekeurd en op 19 april 2012 een horizontale aanpak heeft goedgekeurd die de 
afzonderlijke commissies bij verschil van mening moeten volgen; overwegende dat het 
Parlement deze gemeenschappelijke gedragslijn verder moet invullen door middel van 
eigen criteria voor de toepassing van de artikelen 290 en 291 VWEU en zich moet 
inspannen om met de Raad en de Commissie overeenstemming te bereiken over deze 
criteria;

1. is van oordeel dat het Parlement bij de toepassing van de artikelen 290 en 291 VWEU de 
volgende criteria zou moeten hanteren:

– Of een maatregel een bindend of niet-bindend karakter moet krijgen, moet beslist 
worden op basis van de aard en inhoud van de maatregel; alleen de bevoegdheid om 
bindende maatregelen vast te stellen mag worden gedelegeerd uit hoofde van artikel 290 
VWEU.

– De Commissie mag alleen wetgevingshandelingen wijzigen door middel van 
gedelegeerde handelingen. Dit geldt ook voor wijziging van bijlagen, omdat bijlagen 
een integraal onderdeel vormen van wetgevingshandelingen. Bijlagen mogen niet 
worden toegevoegd of geschrapt om het gebruik van gedelegeerde handelingen 
mogelijk te maken of juist te omzeilen. Als de wetgever van oordeel is dat een bepaalde 
tekst een integraal deel onderdeel moet vormen van de basishandeling, mag hij besluiten 
die tekst in een bijlage op te nemen.

– Maatregelen die bedoeld zijn om de precieze inhoud van de in de wetgevingshandeling 
vermelde verplichtingen nader te definiëren, zijn bedoeld ter aanvulling van de 
basishandeling door middel van toevoeging van niet-essentiële onderdelen.

– Maatregelen ter vaststelling van de keuze van prioriteiten, doelstellingen of verwachte 
resultaten, moeten, als de wetgever ervoor kiest deze niet in de eigenlijke 
wetgevingshandeling op te nemen, worden vastgesteld door middel van gedelegeerde 
handelingen.

– Maatregelen ter (nadere) invulling van de voorwaarden, criteria of vereisten waaraan 
voldaan moet worden en waarvan de naleving gewaarborgd moet worden door de 
lidstaten of andere personen of entiteiten die door de wetgeving worden geraakt, 
wijzigen per definitie de inhoud van de wetgeving en voegen nieuwe bepalingen van 
algemene strekking toe. Om die reden mogen dergelijke nadere regels of criteria alleen 
worden vastgesteld in de vorm van een gedelegeerde handeling. Daarentegen kan de 
uitvoering van regels of criteria die reeds in de basishandeling zijn opgenomen (of in 
een toekomstige gedelegeerde handeling) zonder dat de daaruit voortvloeiende rechten 
of verplichtingen inhoudelijk worden gewijzigd en zonder dat er verdere beleidskeuzes 
worden gemaakt, geschieden door middel van uitvoeringshandelingen.

– Onder bepaalde omstandigheden heeft de Commissie de bevoegdheid om aanvullende 
bindende bepalingen van algemene strekking vast te stellen die de inhoud van de in het 
basisbesluit vermelde rechten of verplichtingen beïnvloeden. Deze maatregelen vullen 
per definitie de in de basishandeling opgenomen maatregelen aan en geven een nadere 
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invulling aan het beleid van de Unie. Zij mogen uitsluitend genomen worden door 
middel van een gedelegeerde handeling.

– Een maatregel waarmee wordt aangegeven welke soort informatie krachtens de 
basishandeling moet worden verstrekt (dus de exacte inhoud van die informatie) vormt 
een algemene aanvulling op de verplichting om informatie te verstrekken en moet 
worden vastgesteld door middel van een gedelegeerde handeling.

– Een maatregel waarmee een regeling wordt vastgelegd voor de wijze waarop informatie 
moet worden verstrekt (bijvoorbeeld het formaat) vormt geen uitbreiding van de 
verplichting om informatie te verstrekken. Een dergelijke maatregel zorgt veeleer voor 
uniforme toepassing. In het algemeen moet een maatregel van deze aard derhalve 
worden vastgesteld door middel van een uitvoeringshandeling.

– Maatregelen ter vaststelling van een procedure (de wijze waarop uitvoering moet 
worden gegeven) kunnen worden vastgesteld door middel van hetzij een gedelegeerde 
handeling, hetzij een uitvoeringshandeling (of zelfs een essentieel onderdeel van de 
basishandeling), afhankelijk van de inhoud en context van de maatregelen en de aard 
van de bepalingen in de basishandeling. Maatregelen ter nadere invulling van 
procedures, bedoeld om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de nakoming van 
verplichtingen die zijn neergelegd in de basishandeling, moeten gewoonlijk worden 
vastgesteld door middel van een uitvoeringshandeling.

– Net als bij procedures, kunnen maatregelen ter vaststelling van een methode (d.w.z. een 
regelmatige, systematische manier van handelen) of methodologie (regels om de te 
volgen methode te bepalen) worden vastgesteld door middel van een gedelegeerde 
handeling of een uitvoeringshandeling, afhankelijk van de inhoud en de context.

– Normaliter moet gebruik worden gemaakt van gedelegeerde handelingen als de 
basishandeling de Commissie een ruime beoordelingsmarge laat om het 
wetgevingskader van de basishandeling aan te vullen.

– Toelatingen kunnen maatregelen van algemene strekking zijn. Dat is bijvoorbeeld het 
geval als een besluit betrekking heeft op de toelating van of het verbod op het gebruik 
van een bepaalde stof in voedsel, cosmetica, enz. Een dergelijk besluit is van algemene 
strekking, omdat het geldt voor iedereen die een dergelijke stof wil gebruiken. In een 
dergelijk geval moet het Commissiebesluit, als dat volledig gebaseerd is op in de 
basishandeling vermelde criteria, genomen worden in de vorm van een 
uitvoeringshandeling, mits de wetgever er niet voor heeft gekozen de toelatingen in de 
vorm van een bijlage een integraal onderdeel te laten uitmaken van de basishandeling.
Als het besluit nieuwe normatieve inhoud bevat die van invloed is op rechten en 
verplichtingen en er daardoor sprake is van een afwijkende, aanvullende politieke 
oriëntatie of beleidsrichting ten opzichte van de basishandeling, moet het besluit 
genomen worden in de vorm van een gedelegeerde handeling.

– In een wetgevingshandeling kan aan de Commissie uitsluitend de bevoegdheid worden 
overgedragen om niet-wetgevende handelingen van algemene strekking vast te stellen. 
Om die reden kunnen maatregelen van individuele strekking niet door middel van 
gedelegeerde handelingen worden vastgesteld. Handelingen van algemene strekking 
zijn handelingen waarbij regels worden vastgesteld die zich richten tot een onbepaald 
aantal adressaten.

– In uitvoeringshandelingen mag geen nadere invulling gegeven worden aan het beleid, en 
de bevoegdheden die aan de Commissie worden toegekend mogen haar geen 
beoordelingsruimte van belang overlaten.
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– Maatregelen waarbij in een bepaalde situatie, onder bepaalde zeer duidelijk omschreven 
voorwaarden en voor een beperkte een tijdsduur een tijdelijke afwijking wordt 
toegestaan van de bepalingen van de basishandeling, wijzigen de basishandeling niet en 
vullen deze niet aan. Dergelijke maatregelen moeten daarom worden vastgesteld door 
middel van een uitvoeringshandeling. Indien dergelijke maatregelen evenwel inhouden 
dat meer permanent, dus langer dan een beperkte periode, van de bepalingen van de 
basishandeling wordt afgeweken, moeten zij worden vastgesteld door middel van een 
gedelegeerde handeling;

2. verzoekt de Commissie en de Raad om met het Parlement in onderhandeling te treden om 
tot overeenstemming te komen over bovengenoemde criteria; is van oordeel dat dit 
mogelijk zou zijn in het kader van een herziening van het interinstitutioneel akkoord 
"beter wetgeven", waarin deze criteria zouden kunnen worden opgenomen;

3. spreekt zijn grote bezorgdheid uit over het feit dat de aanpassing van het acquis aan het 
Verdrag van Lissabon vier jaar na de inwerkingtreding van dit verdrag nog slechts 
gedeeltelijk is volbracht; dringt er bij de Commissie op aan ter zake van wetgeving die 
nog aangepast moet worden aanpassingsvoorstellen in te dienen; verzoekt het 
voorzitterschap van de Raad zich tot het uiterste in te spannen om de onderhandelingen 
over wetgevingspakketten die in de Raad zijn vastgelopen vlot te trekken, onder meer de 
onderhandelingen over wetgevingsvoorstellen op het gebied van landbouw en visserij; 
stelt zich op het standpunt dat in ieder geval alle dossiers waarop voorheen de 
regelgevingsprocedure met toetsing van toepassing was, in overeenstemming moeten 
worden gebracht met artikel 290 VWEU;

4. is bezorgd dat het systematisch opnemen van alle beleidselementen in de basishandeling, 
hetgeen in bepaalde gevallen een prima oplossing kan zijn, er op termijn toe zou kunnen 
leiden dat artikel 290 zijn nuttige werking en oorspronkelijke ratio, te weten rationalisatie 
van het wetgevingsproces, zal verliezen;

5. spoort zijn commissies aan om, binnen hun respectieve bevoegdheden, nauwlettend toe te 
zien op het gebruik van gedelegeerde en uitvoeringshandelingen;

6. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Met dit verslag wordt beoogd een inventarisatie te geven van de toepassing van de artikelen 
290 en 291 VWEU en rapporteurs een aantal praktische richtsnoeren te bieden ter zake van 
gedelegeerde en uitvoeringshandelingen. In de periode tot 18 juli 2013 heeft het Parlement 
69 gedelegeerde handelingen ontvangen (4 in 2010, 7 in 2011, 38 in 2012 en 20 in de eerste 
maanden van 2013). Daarbij ging het om 64 gedelegeerde verordeningen, 2 gedelegeerde 
richtlijnen en 3 gedelegeerde besluiten. Tegen geen van deze gedelegeerde handelingen is 
door het Parlement of de Raad bezwaar gemaakt.

De hoge verwachtingen die men koesterde ten tijde van de verslagen over delegatie van 
wetgevende bevoegdheden en de verordening betreffende uitvoeringsbevoegdheden van 2010 
en 2011, en waarvan ik rapporteur was, zijn niet ten volle waargemaakt. Deze instrumenten 
zijn ontwikkeld om het toezicht door de medewetgevers op afgeleid recht te verbeteren en op 
die manier de democratische legitimiteit van deze handelingen te vergroten. Daarnaast 
moesten deze instrumenten dienen ter verbetering van de doeltreffendheid en verdere 
vereenvoudiging van de wetgeving op Europees niveau.

Ter voorbereiding op dit verslag is een administratief projectteam in het leven geroepen, 
bestaande uit administrateurs van de adviserende commissies en de bevoegde diensten van het 
Parlement, en werd een werkdocument opgesteld waarin een aantal problemen in kaart werd 
gebracht, die ruwweg konden worden teruggebracht tot twee probleemgebieden: 

1. Bij onderhandelingen over Commissievoorstellen voor nieuwe wetgeving of 
voorstellen om bestaande wetgeving aan te passen aan het Verdrag van Lissabon 
levert de keuze tussen gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen vaak 
problemen op.

2. Er doen zich verschillende problemen voor bij de voorbereiding en vaststelling door 
de Commissie van gedelegeerde handelingen en ontwerpuitvoeringshandelingen en de 
behandeling daarvan door het Europees Parlement, bijvoorbeeld met betrekking tot de 
manier waarop het Parlement gebruik maakt van zijn toetsingsbevoegdheden, de 
betrokkenheid van deskundigen en de totstandbrenging van een doeltreffende en 
efficiënte informatiestroom tussen de instellingen onderling en binnen het Parlement.

De afbakening van gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen en de keuze van de 
juiste en meest passende in het basisbesluit op te nemen bepalingen zijn onderwerpen die bij 
onderhandelingen over wetsvoorstellen vaak een belangrijke plaats innemen. Om die reden 
doe ik een aantal praktische voorstellen om de prerogatieven van het Parlement te waarborgen 
en EP-leden en functionarissen richtsnoeren te bieden, rekening houdend met de verschillende 
standpunten van het Parlement, de door de Conferentie van voorzitters voorgestane 
"horizontale aanpak" en de screenings door de diensten van het Parlement.

Het is in dit kader essentieel dat de commissies meer gebruik maken van de door artikel 37 bis 
van het Reglement geboden mogelijkheid om bij de Commissie JURI advies in te winnen 
over het gebruik van gedelegeerde handelingen.

Het uiteindelijke doel van dit verslag is het consolideren van de werkzaamheden die de 
afgelopen vier jaar op zowel administratief als politiek vlak binnen de EU-instellingen 
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ondernomen zijn op het gebied van gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen, met 
een speciaal accent op de medewetgevers en de Commissie, en ervoor te zorgen dat deze 
problematiek bij de komende herziening van het interinstitutioneel akkoord "beter wetgeven" 
aan de orde gesteld zal worden.


