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BEKNOPTE MOTIVERING

Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon moeten de bestaande 
comitologiebepalingen overeenkomstig de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie worden vervangen door gedelegeerde handelingen en 
uitvoeringshandelingen.  

Deze aanpassing van de bestaande wetgeving aan de bepalingen van het Verdrag van Lissabon is 
met name van groot belang voor de beleidsterreinen die (zoals het visserijbeleid) niet zijn 
goedgekeurd via de medebeslissingsprocedure en waarop dus vanaf 2006 geen versterkte 
parlementaire controle middels de regelgevingsprocedure met toezicht is uitgeoefend.

Vanwege het grote aantal van dit soort handelingen en het vaak ingewikkelde proces van het 
aanbrengen van een onderscheid tussen gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen, 
verwacht de Commissie visserij moeilijke onderhandelingen met de Commissie en de 
medewetgever, op basis van een gevalsgewijze benadering.

Door de gewone wetgevingsprocedure op het gemeenschappelijk visserijbeleid toe te passen, 
plaatst het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie het Europees Parlement en de 
Raad op voet van gelijkheid als medewetgevers. Het Parlement moet er derhalve naar streven 
ook op voet van gelijkheid te worden behandeld in het geval van gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen.  Met name moeten ten minste zijn bestaande rechten worden 
gehandhaafd ten aanzien van de "comitologie"-handelingen in verband met basisbesluiten die 
onder de medebeslissingsprocedure zijn goedgekeurd (recht van controle, toegang tot informatie, 
enz.). Daarnaast moeten vertegenwoordigers van het Europees Parlement toegang hebben tot 
vergaderingen van de "comités van vertegenwoordigers van de lidstaten".

Tot slot moeten zowel het Europees Parlement, als de Raad zich kunnen verzetten tegen 
ontwerpuitvoeringsmaatregelen die haaks staan op de intentie van de medewetgevers.

AMENDEMENTEN

De Commissie visserij verzoekt de ten principale bevoegde Commissie juridische zaken 
onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot vaststelling van de 
voorschriften en algemene beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren

Verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot vaststelling van de 
voorschriften en algemene beginselen die 
van toepassing zijn op de uitoefening van 
de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie overeenkomstig artikel 291 
van het Verdrag betreffende de werking 
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van de Europese Unie

Motivering

De voorgestelde verordening heeft betrekking op alle elementen van de 
uitvoeringsbevoegdheden overeenkomstig artikel 291 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en niet alleen op de controle daarop. Daarnaast moet het EP, als 
medewetgever, op voet van gelijkheid worden geplaatst met de Raad.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Volgens het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie dienen het 
Europees Parlement en de Raad nu de 
algemene voorschriften en beginselen vast 
te stellen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

(3) Volgens het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie dienen het 
Europees Parlement en de Raad nu de 
algemene voorschriften en beginselen vast 
te stellen die van toepassing zijn op de 
uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie.

Motivering

Zie motivering bij amendement 1.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het is noodzakelijk ervoor te zorgen dat 
de procedures voor een dergelijke controle 
duidelijk en doeltreffend zijn en in 
verhouding staan tot de aard van de 
uitvoeringshandelingen en dat in die 
procedures de institutionele vereisten van 
het Verdrag alsook de ervaring die is 
opgedaan bij en de gebruikelijke 
werkmethoden die voortvloeiden uit de 
toepassing van Besluit 1999/468/EG tot 
uiting komen.

(4) Het is noodzakelijk ervoor te zorgen dat 
de procedures voor controle duidelijk en 
doeltreffend zijn en in verhouding staan tot 
de aard van de uitvoeringshandelingen en 
dat in die procedures de institutionele 
vereisten van het Verdrag, de 
gelijkwaardigheid van de rol van het 
Europees Parlement en de Raad ten 
aanzien van alle handelingen die volgens 
de normale wetgevingsprocedure worden 
goedgekeurd, alsook de ervaring die is 
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opgedaan bij en de gebruikelijke 
werkmethoden die voortvloeiden uit de 
toepassing van Besluit 1999/468/EG tot 
uiting komen.

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Er dienen criteria te worden 
vastgesteld om de procedure te bepalen die 
gebruikt moet worden voor de vaststelling 
van de uitvoeringshandelingen. Om een 
grotere samenhang tot stand te brengen 
en ervoor te zorgen dat de procedurele 
voorschriften in verhouding staan tot de 
aard van de vast te stellen 
uitvoeringshandelingen, moeten die 
criteria bindend zijn.

(8) Onverminderd de procedure die 
gebruikt moet worden voor de vaststelling 
van de uitvoeringshandelingen, die in de 
basisbesluiten wordt vastgesteld, moet de 
onderzoeksprocedure in beginsel worden 
gebruikt voor de goedkeuring van 
algemene uitvoeringsmaatregelen, waar 
uniformiteit nodig is.

Motivering

Het besluit om ofwel de adviesprocedure te gebruiken, die de Commissie meer bevoegdheden 
geeft, ofwel de onderzoeksprocedure, die de lidstaten meer bevoegdheden geeft, moet aan de 
medewetgever van het basisbesluit worden overgelaten.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De onderzoeksprocedure dient alleen te 
worden toegepast voor de vaststelling van 
maatregelen met algemene strekking die 
tot doel hebben basisbesluiten ten uitvoer 
te leggen en van specifieke maatregelen 
met potentieel significante gevolgen. Die 
procedure moet voorzien in een zodanige 

(9) De onderzoeksprocedure moet voorzien 
in een zodanige controle dat maatregelen 
niet kunnen worden vastgesteld indien zij 
indruisen tegen het advies van het comité, 
tenzij in zeer uitzonderlijke 
omstandigheden waarin de Commissie 
ondanks een negatief advies voor een 
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controle door de lidstaten dat maatregelen 
niet kunnen worden vastgesteld indien zij 
indruisen tegen het advies van het comité, 
tenzij in zeer uitzonderlijke 
omstandigheden waarin de Commissie 
ondanks een negatief advies voor een 
beperkte termijn maatregelen moet kunnen 
vaststellen en toepassen. De Commissie 
moet ontwerpmaatregelen kunnen herzien 
indien door het comité geen advies wordt 
uitgebracht, rekening houdend met de 
standpunten die binnen het comité zijn 
ingenomen.

beperkte termijn maatregelen moet kunnen 
vaststellen en toepassen. De Commissie 
moet ontwerpmaatregelen kunnen herzien 
indien door het comité geen advies wordt 
uitgebracht, rekening houdend met de 
standpunten die binnen het comité zijn 
ingenomen.

Motivering

Het besluit om ofwel de adviesprocedure te gebruiken, die de Commissie meer bevoegdheden 
geeft, ofwel de onderzoeksprocedure, die de lidstaten meer bevoegdheden geeft, moet aan de 
medewetgever van het basisbesluit worden overgelaten.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In alle andere gevallen alsook 
wanneer zij het meest geschikt wordt 
geacht, wordt de raadplegingsprocedure 
gebruikt.

Schrappen

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden de algemene 
voorschriften en beginselen vastgesteld die 
van toepassing zijn op de regelingen die 
gelden in de gevallen waarbij het op grond 
van een juridisch bindende handeling van 
de Unie (hierna "basisbesluit" genoemd) 
vereist is dat de vaststelling van bindende 
uitvoeringshandelingen door de Commissie 

Bij deze verordening worden de algemene 
voorschriften en beginselen vastgesteld die 
van toepassing zijn op de regelingen die 
gelden in de gevallen waarbij op grond van 
een juridisch bindende handeling van de 
Unie (hierna "basisbesluit" genoemd) 
uniforme uitvoeringsvoorwaarden vereist 
zijn en waarin is bepaald dat de 
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aan de controle van lidstaten is 
onderworpen.

vaststelling van dergelijke bindende 
uitvoeringshandelingen door de Commissie 
aan de controle van lidstaten is 
onderworpen.

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De onderzoeksprocedure is alleen van 
toepassing voor de vaststelling van:

2. De onderzoeksprocedure is in beginsel 
van toepassing voor de vaststelling van 
algemene uitvoeringsmaatregelen, waar 
uniformiteit nodig is.

a) uitvoeringsmaatregelen met algemene 
strekking; 
b) andere uitvoeringsmaatregelen met 
betrekking tot:
i) het gemeenschappelijk landbouw- en 
visserijbeleid;
ii) het milieu, de beveiliging en veiligheid 
of bescherming van de gezondheid of de 
veiligheid van mensen, dieren of planten;
iii) de gemeenschappelijke 
handelspolitiek.

Motivering

Het besluit om ofwel de adviesprocedure te gebruiken, die de Commissie meer bevoegdheden 
geeft, ofwel de onderzoeksprocedure, die de lidstaten meer bevoegdheden geeft, moet aan de 
medewetgever van het basisbesluit worden overgelaten.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor alle andere 
uitvoeringsmaatregelen en voor de in lid 2 
bedoelde uitvoeringsmaatregelen waar dit 
wenselijk wordt geacht, is de 
raadplegingsprocedure van toepassing.

Schrappen

Motivering

Het besluit om ofwel de adviesprocedure te gebruiken, die de Commissie meer bevoegdheden 
geeft, ofwel de onderzoeksprocedure, die de lidstaten meer bevoegdheden geeft, moet aan de 
medewetgever van het basisbesluit worden overgelaten.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Bezwaren tegen 

ontwerpuitvoeringsmaatregelen
Indien het Europees Parlement of de 
Raad bezwaren kenbaar maakt tegen 
ontwerpuitvoeringsmaatregelen waarvan 
de goedkeuring wordt overwogen en die 
overeenkomstig een krachtens artikel 294 
van het Verdrag goedgekeurd basisbesluit 
aan een comité zijn voorgelegd, omdat zij 
menen dat die maatregelen indruisen 
tegen de intentie van de wetgever zoals tot 
uitdrukking gebracht in het basisbesluit, 
onderwerpt de Commissie die 
ontwerpmaatregelen aan een nieuw 
onderzoek.
Rekening houdend met de redenen voor 
de bezwaren en binnen de termijnen van 
de lopende procedure kan de Commissie 
het comité nieuwe ontwerpmaatregelen 
voorleggen of bij het Europees Parlement 
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en de Raad een voorstel op basis van het 
Verdrag indienen.
De Commissie stelt het Europees 
Parlement, de Raad en het comité in 
kennis van de actie die zij overweegt te 
ondernemen en van de redenen daarvoor.

Motivering

Het bestaande recht van controle van het EP moet worden gehandhaafd. Vandaar dat artikel 8 
van besluit 99/468 in de verordening moet worden opgenomen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de standpunten en redenen van de 
vertegenwoordigers van de lidstaten

Motivering

De standpunten van de vertegenwoordigers van de lidstaten zijn toegankelijk voor het Europees 
Parlement (waarvan alle zittingen en commissievergaderingen openbaar zijn).

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Europees Parlement en de Raad 
hebben toegang tot de in lid 1 bedoelde 
gegevens.

2. Het Europees Parlement, de Raad en de 
lidstaten hebben in gelijke mate toegang 
tot de in lid 1 bedoelde gegevens. Daartoe 
ontvangen het Europees Parlement en de 
Raad, op hetzelfde moment als de leden 
van de comités en op dezelfde 
voorwaarden, alle in lid 1 bedoelde 
informatie.

Motivering

Het amendement verduidelijkt de modaliteiten voor de terbeschikkingstelling van de informatie 
door het overnemen van de relevante bepalingen van het Interinstitutioneel Akkoord van 3 juni 
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2008.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Vertegenwoordigers van het 
Europees Parlement hebben als 
waarnemers toegang tot de 
comitévergaderingen.

Motivering

De comitévergaderingen zijn toegankelijk voor waarnemers van het Europees Parlement 
(waarvan alle zittingen en commissievergaderingen openbaar zijn).

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Herzieningstermijn

Vóór 31 december 2011 onderzoekt de 
Commissie de vigerende wetgeving van de 
Unie en doet zij de nodige 
wetgevingsvoorstellen om deze wetgeving 
aan te passen aan de bepalingen van het 
Verdrag van Lissabon, in het bijzonder 
aan de artikelen 290 en 291 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. 

Motivering

Aanpassing van het acquis aan de huidige bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen en 
uitvoeringshandelingen is van essentieel belang voor die beleidsterreinen die vóór de 
inwerkingtreding niet op basis van de COD-procedure zijn goedgekeurd. Deze bepalingen 
moeten op zo kort mogelijke termijn van geval tot geval worden beoordeeld.
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