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15.12.2010 A7-0355/29 

Amendement  29 

Paolo De Castro, Vital Moreira, Pervenche Berès e.a. 

 

Verslag A7-0355/2010 

József Szájer 

Toezicht door de lidstaten op de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie 

COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 10 is van toepassing met ingang 

van 1 december 2010. 

Artikel 10 van deze verordening is vanaf 

…* niet meer van toepassing voor 

handelingen die zijn goedgekeurd vóór de 

inwerkingtreding van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie en die niet zijn goedgekeurd volgens 

de procedure vermeld in artikel 251 van 

het Verdrag tot oprichting van de 

Europese Gemeenschap. 

 * Twee jaar de inwerkingtreding van deze 

verordening. 

Or. en 

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 van het VWEU niet op basis van de COD-procedure zijn goedgekeurd. Deze 

bepalingen moeten op zo kort mogelijke termijn van geval tot geval worden beoordeeld. 

Zonder einddatum (sunsetclausule) voor de automatische aanpassing in artikel 10 zou de 

Raad maar weinig reden hebben om in de komende aanpassingsprocedures tot een 

overeenkomst te komen met het EP. 



 

AM\852298NL.doc  PE450.515v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

15.12.2010 A7-0355/30 

Amendement  30 

Paolo De Castro, Vital Moreira, Pervenche Berès e.a. 

 

Verslag A7-0355/2010 

József Szájer 

Toezicht door de lidstaten op de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie 

COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Basisbesluiten die vóór de 

inwerkingtreding van het Verdrag van 

Lissabon niet aan de orde kwamen in 

besluit 1999/468/EG en waarvan de 

uitvoeringshandelingen nu onder de in 

artikel 291 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie 

vastgelegde procedure vallen, worden 

binnen twee jaar na de inwerkingtreding 

van deze verordening dienovereenkomstig 

aangepast. 

Or. en 

 

 


