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SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie juridische 
zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat de regelgeving van de Europese Unie ook onder het niveau van de 
wetgeving gestalte krijgt, in handelingen waarbij de wetgeving ontwikkeld en uitgevoerd 
wordt, en dat het Verdrag op de juiste wijze moet worden toegepast om een toereikende 
mate van democratische legitimiteit te waarborgen;

2. beklemtoont dat gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen beperkt moeten 
blijven tot onderwerpen van zuiver technische en/of administratieve aard: politieke 
onderwerpen mogen alleen via een democratische en transparante 
medebeslissingsprocedure worden behandeld, waar de Europese burger zicht op heeft;

3. herinnert eraan dat gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen volgens de 
artikelen 290 en 291 van het Verdrag aan verschillende behoeften tegemoetkomen en dus 
niet onderling verwisselbaar zijn; is van oordeel dat de afbakening van gedelegeerde 
handelingen en uitvoeringshandelingen, evenals de juiste en meest aangewezen keuze van 
bepalingen in de basishandeling, een belangrijke politieke kwestie is die bij de opstelling 
van het ontwerpwetgevingsverslag in een vroegtijdig stadium ter tafel moet komen in 
overleg tussen rapporteurs en schaduwrapporteurs, bijgestaan door commissiesecretariaten 
en met name de Juridische Dienst;

4. verzoekt de Commissie een aantal precieze interinstitutionele criteria voor het gebruik van 
gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen voor te stellen, waaronder 
herzieningsmechanismen, uitgaande van de verschillende besluitvormingsstadia die voor 
de genoemde handelingen maatgevend zijn;

5. wijst erop dat het Parlement in de onderhandelingen met de Raad op steeds meer 
moeilijkheden stuit doordat de Raad niet bereid is het gebruik van gedelegeerde 
handelingen te overwegen en dat het opnemen van alle vereiste elementen in de 
basishandeling om louter het gebruik van uitvoeringshandelingen toe te staan als 
oplossing juridisch weliswaar een correcte optie kan zijn maar in bepaalde gevallen uiterst 
lastig kan zijn, bijvoorbeeld op terreinen waar de technologie nog in ontwikkeling is, en in 
veel gevallen tot wetgeving kan leiden die niet voldoet aan de EU-beginselen van beter 
wetgeven; verzoekt de Commissie dan ook als hoedster van de Verdragen haar 
verplichtingen ten aanzien van de artikelen 290 en 291 van het Verdrag van Lissabon na te 
komen en haar volledige steun te verlenen aan het Parlement als het opkomt voor zijn 
rechten in de onderhandelingen met de Raad; 

6. meent dat vaker met een beroep op artikel 37 bis van het Reglement het advies van de 
Commissie juridische zaken moet worden ingewonnen om de positie van de rapporteurs 
bij wetgevingsonderhandelingen te versterken;

7. geeft uiting aan zijn verontrusting over de aanpassingsexercitie tegen de achtergrond van 
het verzet van de Raad tegen het gebruik van gedelegeerde handelingen, aangezien het 
Parlement toetsingsbevoegdheden zou kunnen kwijtraken als bij belangrijke en politiek 
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gevoelige wetgevingsdossiers, zoals veiligheidskwesties, maatregelen volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing omgezet worden in uitvoeringshandelingen; dringt er 
derhalve bij de Commissie en de Raad op aan dat zij zich aan het Verdrag en de 
Verdragsdoelstellingen houden en de democratische controle via de zeggenschap van het 
Parlement over gedelegeerde handelingen waarborgen;

8. beklemtoont dat op veel beleidsterreinen, zoals het vervoersbeleid, vraagstukken die 
aanvankelijk vooral technisch van aard lijken te zijn politieke keuzen vergen die 
belangrijke consequenties hebben; beklemtoont dan ook dat de democratische legitimiteit 
in het gehele wetgevingsproces van de EU pas gewaarborgd kan zijn als het Parlement 
over voldoende expertise beschikt om zijn toetsingsbevoegdheden onafhankelijk te 
kunnen uitoefenen; 

9. wijst op het belang van de inbreng van het Parlement in de fase van de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen, gegeven het feit dat het Parlement soms moeite heeft om de 
toetsing van gedelegeerde handelingen correct uit te voeren als de voorbereidingsfase niet 
goed gevolgd kan worden en als de nodige expertise voor een inhoudelijke beoordeling 
ontbreekt, gezien de beperkte tijd en middelen voor de toetsing op commissieniveau; 

10. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat aan nationale deskundigen en deskundigen 
van het Parlement hetzelfde niveau van informatie en transparantie wordt geboden;

11. beklemtoont dat bij de post-Lissabon-aanpassing van wetgevingshandelingen maatregelen 
die voordien onder de regelgevingsprocedure met toetsing vielen, moeten worden omgezet 
in gedelegeerde handelingen en niet in uitvoeringshandelingen, tenzij dit om 
uitzonderlijke redenen gerechtvaardigd is.
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