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_____________________________________________________________ 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Om eenvormige voorwaarden te 

waarborgen voor de uitvoering van 

Verordening (EG) nr. 471/2009 moeten 

aan de Commissie 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

toegekend om maatregelen vast te stellen 

in verband met de voor gegevens bedoeld 

in artikel 5, lid 1, van die verordening te 

gebruiken codes en in verband met de 

koppeling van de gegevens over 

bedrijfskenmerken met overeenkomstig 

hetzelfde artikel opgetekende gegevens. 

Die bevoegdheden moeten worden 

uitgeoefend overeenkomstig Verordening 

(EU) nr. 182/2011. 

Schrappen 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Het in artikel 11 van Verordening 

(EG) nr. 471/2009 genoemde Comité voor 

de statistiek van het goederenverkeer met 

derde landen (Extrastat-comité) geeft 

advies aan de Commissie en verleent 

bijstand bij de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden van de 

Commissie. 

Schrappen 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Volgens de strategie om ter 

verbetering van de coördinatie en het 

partnerschap het Europees statistisch 

systeem (hierna "ESS" genoemd) een 

nieuwe, duidelijke, piramidevormige 

structuur te geven, moet het bij 

Verordening (EG) nr. 223/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 11 

maart 2009 betreffende de Europese 

statistiek opgerichte Comité voor het 

Europees statistisch systeem
9
 (hierna 

"ESS-comité" genoemd) een adviserende 

rol hebben en de Commissie bijstaan in de 

uitoefening van haar 

uitvoeringsbevoegdheden. 

Schrappen 

__________________  

9
 PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164.  

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Verordening (EG) nr. 471/2009 moet 

worden gewijzigd door de verwijzing naar 

het Extrastat-comité te vervangen door 

een verwijzing naar het ESS-comité. 

Schrappen 
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Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 3 – letter a 

Verordening (EG) nr. 471/2009 

Artikel 5 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde 

handelingen met betrekking tot de nadere 

specificatie van de in lid 1 bedoelde 

gegevens vast te stellen. 

2. De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen in verband met 

de vaststelling van regels met betrekking 

tot de nadere specificatie van de in lid 1 

bedoelde gegevens en met betrekking tot 

de maatregelen in verband met de voor die 

gegevens te gebruiken codes. 

De Commissie stelt door middel van 

uitvoeringshandelingen maatregelen met 

betrekking tot de voor die gegevens te 

gebruiken codes vast. 

 

Deze uitvoeringshandelingen worden 

vastgesteld volgens de in artikel 11, lid 2, 

bedoelde onderzoeksprocedure. 

 

Motivering 

Relevante constitutionele overwegingen inzake machtenscheiding leiden ertoe dat handelingen 

van normatieve aard – d.w.z. regelgeving – tot de exclusieve bevoegdheid van de wetgever 

behoren en slechts door de uitvoerende macht kunnen worden vastgesteld na delegatie van de 

wetgever, nimmer als een uitvoeringsbevoegdheid. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 4 – letter a 

Verordening (EG) nr. 471/2009 

Artikel 6 – lid 2 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De Commissie stelt door middel van 

uitvoeringshandelingen maatregelen met 

betrekking tot de koppeling van de 

gegevens en deze op te stellen statistieken 

vast. 

De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 10 bis 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

in verband met de vaststelling van regels 

met betrekking tot de koppeling van de 

gegevens en deze op te stellen statistieken. 

Deze uitvoeringshandelingen worden  
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vastgesteld volgens de in artikel 11, lid 2, 

bedoelde onderzoeksprocedure. 

Motivering 

Relevante constitutionele overwegingen inzake machtenscheiding leiden ertoe dat handelingen 

van normatieve aard – d.w.z. regelgeving – tot de exclusieve bevoegdheid van de wetgever 

behoren en slechts door de uitvoerende macht kunnen worden vastgesteld na delegatie van de 

wetgever, nimmer als een uitvoeringsbevoegdheid. 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 6 

Verordening (EG) nr. 471/2009 

Artikel 10 bis –  lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De in artikel 3, leden 2, 3 en 4, artikel 4, 

lid 5, artikel 5, leden 2 en 4, artikel 6, lid 3 

en artikel 8, leden 1 en 2, bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 

Commissie toegekend voor onbepaalde 

tijd met ingang van (Publicatiebureau: 

gelieve de exacte datum van de 

inwerkingtreding van deze verordening in 

te vullen).. 

3. De in artikel 3, leden 2, 3 en 4, artikel 4, 

lid 5, artikel 5, leden 2 en 4, artikel 6, lid 3 

en artikel 8, leden 1 en 2, bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 

Commissie toegekend voor een termijn 

van vijf jaar met ingang van…*. De 

Commissie stelt uiterlijk negen maanden 

voor het einde van de termijn van vijf jaar 

een verslag op over de 

bevoegdheidsdelegatie. De 

bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 

met termijnen van dezelfde duur verlengd, 

tenzij het Europees Parlement of de Raad 

zich uiterlijk drie maanden voor het einde 

van elke termijn tegen deze verlenging 

verzet. 

 ____________ 

 * PB: datum van de inwerkingtreding van 

deze verordening invoegen. 

Motivering 

De rapporteur acht het nodig de duur van de delegatie van bevoegdheden te beperken. Deze 

beperking zorgt voor meer toezicht door het Parlement en de Commissie wordt verplicht 

uiterlijk negen maanden voor het einde van de vastgestelde periode van vijf jaar een verslag op 

te stellen over de bevoegdheidsdelegatie. Anderzijds voorkomt de stilzwijgende verlenging van 

de delegatie met dezelfde tijdsduur dat de wetgevers overbelast raken en wordt de 

tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid erdoor vergemakkelijkt. Dit geeft 

de wijzigingen weer die door de twee algemene handelswetten zijn bewerkstelligd en de daarop 

volgende aanpassingen van de comitéprocedure. 
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Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 7 

Verordening (EG) nr. 471/2009 

Artikel 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Artikel 11 wordt vervangen door: (7) Artikel 11 wordt geschrapt. 

“Artikel 11  

Commissie  

1. De Commissie wordt bijgestaan door 

het Comité voor het Europees statistisch 

systeem, dat is opgericht bij 

Verordening (EG) nr. 223/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

11 maart 2009 betreffende de Europese 

statistiek (*). Dat comité is een comité 

in de zin van 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 (*). 

 

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 

is artikel 5 van Verordening (EU) 

nr. 182/2011 van toepassing.” 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze verordening treedt in werking op de 

twintigste dag na die van de bekendmaking 

ervan in het Publicatieblad van de 

Europese Unie. 

Deze verordening treedt in werking op de 

twintigste dag na die van de bekendmaking 

ervan in het Publicatieblad van de 

Europese Unie en wordt binnen drie 

maanden na de inwerkingtreding 

geconsolideerd met de verordening die zij 

wijzigt. 

 


