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BEKNOPTE MOTIVERING

Het tariefcontingent is een belangrijk instrument voor het beheer en de controle van 
buitenlandse concurrentie met de agrovoedingssector in de Europese Unie. Door de invoer te 
beperken tot vooraf vastgestelde contingenten, gecombineerd met onaantrekkelijke tarieven 
buiten de contingenten, worden gevoelige of kwetsbare binnenlandse sectoren beschermd 
tegen oneerlijke concurrentie. Dit instrument wordt algemeen gebruikt in zowel het 
multilaterale kader van de WTO als het bilaterale kader van vrijhandelsakkoorden.

In de loop der jaren is het aantal tariefcontingenten van de Europese Unie in de WTO vooral 
toegenomen als weerspiegeling van in samenhang met uitbreidingen van de EU gegeven 
compensatie of bij de schikking van handelsgeschillen (bijv. hormonen in rundvlees, bevroren 
delen van kippen zonder been). De aanstaande uittreding van het Verenigd Koninkrijk (VK) 
uit de EU maakt een herverdeling nodig van de gehele lijst van WTO-contingenten tussen de 
EU en het VK, teneinde rekening te houden met het feitelijke gebruik door beide partijen van 
tariefcontingenten. Als daar geen duidelijke en objectieve methodologie voor wordt gebruikt, 
kan dit ertoe leiden dat markten worden overspoeld, verlegging van het handelsverkeer van 
binnenlandse producten plaatsvindt, en dat uiteindelijk de prijs wordt beïnvloed die primaire 
producenten voor hun producten ontvangen.  

Het is niet verwonderlijk dat landbouwproducten de lijst van de EU met 87 tariefcontingenten 
overheersen. De drie grootste tariefcontingenten betreffen vlees, granen en zuivelproducten. 
Dit laat zien dat deze en andere landbouwsectoren concurrentiegevoelig zijn en dat het nodig 
is dat de herverdelingsoperatie in het kader van de huidige verordening eerlijk en nauwgezet 
wordt uitgevoerd. 

Wat betreft de verdeling volgt het voorstel van de Europese Commissie de methodologie die 
de EU met het VK is overeengekomen over hoe naar het gebruiksaandeel van elk gegeven 
contingent zal worden gekeken. De rapporteur onderschrijft dat de op een berekening van het 
aandeel van elke partij in de invoer gedurende een als representatief aan te merken periode 
van 2013 tot en met 2015 gebaseerde verdeling van tariefcontingenten een logische en 
objectief eerlijke manier is om de huidige situatie te hanteren. Zonder aanzienlijke 
veranderingen in de methodologie aan te brengen stelt de rapporteur een amendement voor 
waarin wordt benadrukt dat de toepassing van het gebruiksaandeel het gehele 
tariefcontingentvolume betreft, ongeacht mogelijke "underfill". 

Voor de toepassing van deze methodologie stelt de Commissie voor een procedure te starten 
in het kader van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en 
handel 1994 om in contact te treden met WTO-leden die voornaamste leverancier zijn, een 
aanmerkelijk belang bij onderhandelingen hebben of een oorspronkelijk onderhandelingsrecht 
hebben. De rapporteur is van mening dat het voor dit proces essentieel is om te benadrukken 
dat het onderhandelingsmandaat zich op geen enkele wijze uitstrekt tot een heronderhandeling 
van de algemene voorwaarden, noch tot enige toename van de algehele volumes. Dit moet 
natuurlijk ook de noodzaak inhouden om het huidige evenwicht te handhaven, bijvoorbeeld
waar beperkte overdraagbaarheid is toegestaan tussen de regeling inzake rund- en kalfsvlees 
van hoge kwaliteit en het autonoom rundvleescontingent. 
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Uw rapporteur erkent dat de aard van deze onderhandelingen en onzekerheid over de 
werkelijke datum en de voorwaarden van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk 
betekenen dat het nodig kan zijn om de verdeling van de in de bijlage opgenomen concessies 
te wijzigen.

In sommige gevallen is dit natuurlijk noodzakelijk. Bij afwezigheid van enige andere 
oplossing voor het streven om een harde grens op het Ierse eiland te voorkomen, zijn het VK 
en de EU overeengekomen dat Noord-Ierland in volledige overeenstemming blijft met de 
eengemaakte markt en douane-unie van de Europese Unie, de zogenaamde terugvaloptie. In 
dit mogelijke geval zal een volledige herverdeling nodig zijn van de tariefcontingenten die in 
de bijlage van de verordening zijn opgenomen om de in Noord-Ierland toegelaten of 
ingevoerde goederen in aanmerking te nemen.  

Op basis van bijvoorbeeld SPS-maatregelen in de referentieperiode 2013-2015 die de handel 
met een bepaalde WTO-partner hebben verstoord, wat betekent dat de informatie de 
werkelijkheid dus niet goed weergaf, kan het nodig zijn om naar een nieuwe gegevensreeks 
voor de herverdeling te zoeken.  

Ten slotte zal in sommige gevallen, waarin het gebruiksaandeel van het tariefcontingent van 
het VK heel gering is, de verdeling van contingenten volgens de voorgestelde methodologie 
in een kleiner tariefcontingent resulteren waarvan WTO-partners kunnen stellen dat het te 
klein is om een afzonderlijke zending te rechtvaardigen. 

De rapporteur is van mening dat de amendementen in verband met alle hierboven genoemde 
gevallen politieke beslissingen vereisen die mogelijk gevolgen hebben voor zeer gevoelige 
landbouwsectoren. 

Daarom moet de Europese Commissie geen onbeperkte discretionaire bevoegdheden hebben 
om de verdeling van tariefcontingenten te wijzigen zonder daarvoor de in de Verdragen 
voorziene toestemming van het Parlement te krijgen. Aan de voorwaarden van volledige 
transparantie en toetsing door de wetgever moet in deze gevallen worden voldaan. De 
Commissie zou alleen de bevoegdheid moeten hebben om gedelegeerde handelingen goed te 
keuren als een internationale overeenkomst is gesloten, omdat daarvoor in elk geval de 
toestemming van het Parlement nodig is. Met betrekking tot alle andere veranderingen van 
verdelingen dringt de rapporteur erop aan dat de Commissie volgens de door de Verdragen 
voorgeschreven procedure een wetgevingsvoorstel indient bij het Europees Parlement en de 
Raad.

AMENDEMENTEN

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie 
internationale handel onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1
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Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie zal gevolgen 
hebben voor de betrekkingen van het 
Verenigd Koninkrijk en de Unie met derde 
partijen, met name in de context van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO), waarvan 
beide oorspronkelijke leden zijn.

(2) De terugtrekking van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Unie zal gevolgen 
hebben voor de betrekkingen van het 
Verenigd Koninkrijk en de Unie met derde 
partijen, met name in de context van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO), waarvan 
beide oorspronkelijke leden zijn. 
Aangezien dit proces aan de gang zal zijn 
op hetzelfde moment als de 
onderhandelingen over het MFK en 
rekening houdend met het aandeel van de 
landbouwsector in het MFK, kan die 
sector hierdoor in grote mate kwetsbaar 
worden, zodat een zekere mate van 
voorzichtigheid tijdens die 
onderhandelingen vereist is.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het is wenselijk eraan te 
herinneren dat de Europese Unie en haar 
lidstaten in het kader van
aangelegenheden die verband houden met 
de in 1947 in Genève ondertekende 
Algemene Overeenkomst betreffende 
tarieven en handel (GATT) en de in 1994 
in Marrakesh ondertekende 
Overeenkomst tot oprichting van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) 
handelen overeenkomstig artikel 207 
(gemeenschappelijke handelspolitiek) en 
de artikelen 217 en 218 (internationale 
overeenkomsten) van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (5.2.2).
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Overeenkomstig de WTO-regels 
moet een dergelijke verdeling van 
tariefcontingenten die deel uitmaken van 
de lijst van de Unie van concessies en 
verbintenissen geschieden overeenkomstig 
artikel XXVIII van de Algemene 
Overeenkomst betreffende tarieven en 
handel 1994 ("GATT 1994"). De Unie zal 
derhalve, nadat de preliminaire contacten 
zijn afgerond, in onderhandeling treden 
met WTO-leden die voornaamste 
leverancier zijn of een aanmerkelijk belang 
als leverancier of een oorspronkelijk 
onderhandelingsrecht hebben met 
betrekking tot elk van deze 
tariefcontingenten.

(4) Overeenkomstig de WTO-regels 
moet een dergelijke verdeling van 
tariefcontingenten die deel uitmaken van 
de lijst van de Unie van concessies en 
verbintenissen geschieden overeenkomstig 
artikel XXVIII van de Algemene 
Overeenkomst betreffende tarieven en 
handel 1994 ("GATT 1994"). De Unie zal 
derhalve, nadat de preliminaire contacten 
zijn afgerond, in onderhandeling treden 
met WTO-leden die voornaamste 
leverancier zijn of een aanmerkelijk belang 
als leverancier of een oorspronkelijk 
onderhandelingsrecht hebben met 
betrekking tot elk van deze 
tariefcontingenten. De reikwijdte van de 
onderhandelingen moet beperkt blijven en 
mag geenszins worden uitgebreid tot 
nieuwe onderhandelingen over de 
algemene voorwaarden voor de toegang, 
noch over de mate van toegang voor 
producten tot de markt van de Unie.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Gezien de termijnen die door de 
onderhandelingen over de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie 
aan dit proces worden gesteld, is het echter 
mogelijk dat niet met alle WTO-leden 
overeenkomsten in verband met alle 
tariefcontingenten zullen zijn gesloten op 
de datum waarop de WTO-lijst van de 
Unie van concessies en verbintenissen 
inzake de handel in goederen niet meer op 

(5) Gezien de termijnen die door de 
onderhandelingen over de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie 
aan dit proces worden gesteld en het tot 
dusver onduidelijke resultaat van de 
onderhandelingen, is het echter mogelijk 
dat niet met alle betrokken WTO-leden 
overeenkomsten in verband met alle 
tariefcontingenten zullen zijn gesloten op 
de datum waarop de WTO-lijst van de 
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het Verenigd Koninkrijk van toepassing is. 
Gezien de noodzaak om rechtszekerheid en 
het ononderbroken vlotte verloop van de 
invoer in het kader van de 
tariefcontingenten naar de Unie en het 
Verenigd Koninkrijk te waarborgen, moet 
de Unie in staat zijn de verdeling van de 
tariefcontingenten unilateraal aan te vatten. 
De gebruikte methode moet in 
overeenstemming zijn met de vereisten van 
artikel XXVIII van de GATT 1994.

Unie van concessies en verbintenissen 
inzake de handel in goederen niet meer op 
het Verenigd Koninkrijk van toepassing is. 
Gezien de noodzaak om rechtszekerheid, 
met name wat de bescherming van de 
consumenten en het welzijn van 
landbouwers betreft, en het ononderbroken 
vlotte verloop van de invoer in het kader 
van de tariefcontingenten naar de Unie en 
het Verenigd Koninkrijk te waarborgen, 
moet de Unie in staat zijn de verdeling van 
de tariefcontingenten unilateraal aan te 
vatten. De gebruikte methode moet in 
overeenstemming zijn met de vereisten van 
artikel XXVIII van de GATT 1994. Met 
name voor het onderdeel betreffende het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB) zal de maatregel in kwestie, als 
over de vastgestelde verdeling een geschil 
ontstaat, worden onderworpen aan een 
onderzoek door het Orgaan voor 
geschillenbeslechting (DSB) van de WTO, 
om te garanderen dat de ondertekenende 
staten de nieuwe multilaterale regels 
naleven, zonder dat evenwel de toepassing 
wordt belemmerd van het tariefcontingent 
dat intussen unilateraal door de Unie is 
vastgesteld.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Daarom moet de volgende methode 
worden gebruikt: als eerste stap moet het 
gebruiksaandeel van het Verenigd 
Koninkrijk voor elk afzonderlijk 
tariefcontingent worden vastgesteld. Het 
gebruiksaandeel, dat als percentage wordt 
uitgedrukt, is het aandeel van het Verenigd 
Koninkrijk in de totale invoer van de Unie 
in het kader van het tariefcontingent over 
een recente representatieve periode van 
drie jaar. Dit gebruiksaandeel moet 
vervolgens worden toegepast op het 

(6) Daarom moet de volgende methode 
worden gebruikt: als eerste stap moet het 
gebruiksaandeel van het Verenigd 
Koninkrijk voor elk afzonderlijk 
tariefcontingent worden vastgesteld. Het 
gebruiksaandeel, dat als percentage wordt 
uitgedrukt, is het aandeel van het Verenigd 
Koninkrijk in de totale invoer van de Unie 
in het kader van het tariefcontingent over 
een recente representatieve periode van 
drie jaar. Dit gebruiksaandeel moet 
vervolgens worden toegepast op het 
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volledige in de lijst opgenomen 
tariefcontingentvolume om tot het aandeel 
van het Verenigd Koninkrijk in een 
bepaald tariefcontingent te komen. Het 
aandeel van de Unie is wat overblijft van 
het tariefcontingent in kwestie. Dit wil 
zeggen dat het totale volume van een 
bepaald tariefcontingent niet wordt 
gewijzigd (i.e. volume EU-27 = huidig 
volume EU-28 – volume Verenigd 
Koninkrijk). De achterliggende gegevens 
moeten uit de relevante databanken van de 
Commissie worden gehaald.

volledige in de lijst opgenomen 
tariefcontingentvolume, waarbij elke 
onvolledige benutting in aanmerking 
wordt genomen, om tot het aandeel van het 
Verenigd Koninkrijk in een bepaald 
tariefcontingent te komen. Het aandeel van 
de Unie is wat overblijft van het 
tariefcontingent in kwestie. Dit wil zeggen 
dat het totale volume van een bepaald 
tariefcontingent niet wordt gewijzigd (i.e. 
volume EU-27 = huidig volume EU-28 –
volume Verenigd Koninkrijk). De 
achterliggende gegevens moeten uit de 
relevante databanken van de Commissie 
worden gehaald.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De methode voor het 
gebruiksaandeel van elk afzonderlijk 
tariefcontingent is door de Unie en het 
Verenigd Koninkrijk vastgesteld en 
overeengekomen met inachtneming van 
de voorschriften van artikel XXVIII van 
de GATT 1994, en daarom moet de 
vastgestelde en overeengekomen methode 
volledig worden gehandhaafd om een 
consistente toepassing daarvan te 
garanderen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Voor de betrokken 
landbouwtariefcontingenten bieden de 
artikelen 184 tot en met 188 van 
Verordening (EU) nr. 1308/20131 de 
nodige rechtsgrondslag voor het beheer van 

(8) Voor de betrokken 
landbouwtariefcontingenten bieden de 
artikelen 184 tot en met 188 van 
Verordening (EU) nr. 1308/20131 de 
nodige rechtsgrondslag voor het beheer van 
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de tariefcontingenten zodra die bij de 
onderhavige verordening zijn verdeeld. 
Voor de tariefcontingenten voor visserij-, 
industrie- en bepaalde verwerkte 
landbouwproducten wordt het beheer 
verricht overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 32/20002. De betrokken 
tariefcontingenthoeveelheden zijn 
vastgesteld in bijlage I bij die verordening, 
die derhalve moet worden vervangen door 
de in deel B van de bijlage bij de 
onderhavige verordening vastgestelde 
hoeveelheden.

de tariefcontingenten zodra die bij de
onderhavige verordening zijn verdeeld. Bij 
dat beheer moet bijgevolg het Europese 
landbouwmodel geëerbiedigd worden, dat 
gebaseerd is op de multifunctionaliteit van 
landbouwactiviteiten, waarbij tevens 
aangedrongen wordt op de uitdrukkelijke 
erkenning van niet-commerciële 
overwegingen en benadrukt wordt dat 
rekening moet worden gehouden met de 
behoeften van de burgers op het gebied 
van voedselveiligheid, milieubescherming, 
voedselkwaliteit en dierenwelzijn. Voor de 
tariefcontingenten voor visserij-, industrie-
en bepaalde verwerkte landbouwproducten 
wordt het beheer verricht overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 32/20002. De 
betrokken tariefcontingenthoeveelheden 
zijn vastgesteld in bijlage I bij die 
verordening, die derhalve moeten worden 
vervangen door de in deel B van de bijlage 
bij de onderhavige verordening 
vastgestelde hoeveelheden.

_________________ _________________

1 Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 tot vaststelling van een 
gemeenschappelijke ordening van de 
markten voor landbouwproducten en tot 
intrekking van de Verordeningen (EEG) 
nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) 
nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van 
de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, 
blz. 671).

1 Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 tot vaststelling van een 
gemeenschappelijke ordening van de 
markten voor landbouwproducten en tot 
intrekking van de Verordeningen (EEG) 
nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) 
nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van 
de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, 
blz. 671).

2 Verordening (EG) nr. 32/2000 van de 
Raad van 17 december 1999 betreffende de 
opening en het beheer van de in de GATT 
geconsolideerde communautaire 
tariefcontingenten en van enkele andere 
communautaire tariefcontingenten alsmede 
tot vaststelling van de voorwaarden voor 
de wijziging of aanpassing van die 
contingenten en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1808/95 van de Raad 
(PB L 5 van 8.1.2000, blz. 1).

2 Verordening (EG) nr. 32/2000 van de 
Raad van 17 december 1999 betreffende de 
opening en het beheer van de in de GATT 
geconsolideerde communautaire 
tariefcontingenten en van enkele andere 
communautaire tariefcontingenten alsmede 
tot vaststelling van de voorwaarden voor 
de wijziging of aanpassing van die
contingenten en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1808/95 van de Raad 
(PB L 5 van 8.1.2000, blz. 1).
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Motivering

Bedoeling van dit amendement is te herinneren aan de basisbeginselen van de Overeenkomst 
inzake landbouw in het kader van GATT, om ervoor te zorgen dat deze ook worden toegepast 
bij het ontwerp en de toepassing van de onderhavige verdeling van tariefcontingenten.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Rekening houdend met het feit dat 
de onderhandelingen met de betrokken 
WTO-leden gelijktijdig met de gewone 
wetgevingsprocedure voor de vaststelling 
van deze verordening zullen plaatsvinden, 
moet de bevoegdheid om handelingen vast 
te stellen overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
overgedragen om de bijlage bij deze 
verordening en bijlage I bij Verordening 
(EG) nr. 32/2000 te wijzigen wat betreft de 
hoeveelheden van de verdeelde 
tariefcontingenten die daarin zijn 
opgenomen, teneinde rekening te houden 
met overeenkomsten die worden gesloten 
of relevante informatie die zij ontvangt in 
de context van deze onderhandelingen 
waaruit zou blijken dat specifieke factoren 
die voorheen niet bekend waren tot een 
aanpassing van de verdeling van de 
tariefcontingenten tussen de Unie en het 
Verenigd Koninkrijk noodzaken. Er moet 
in dezelfde mogelijkheid worden voorzien 
voor gevallen waarin zulke informatie 
buiten het kader van dergelijke 
onderhandelingen beschikbaar wordt.

(9) Rekening houdend met het feit dat 
de onderhandelingen met de betrokken 
WTO-leden gelijktijdig met de gewone 
wetgevingsprocedure voor de vaststelling 
van deze verordening zullen plaatsvinden, 
moet de bevoegdheid om handelingen vast 
te stellen overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
overgedragen om de bijlage bij deze 
verordening en bijlage I bij Verordening 
(EG) nr. 32/2000 te wijzigen wat betreft de 
hoeveelheden van de verdeelde 
tariefcontingenten die daarin zijn 
opgenomen. Het enige doel hiervan is
rekening te kunnen houden met
internationale overeenkomsten die worden 
gesloten of relevante informatie die de 
Commissie ontvangt, al dan niet in de 
context van deze onderhandelingen,
waaruit zou blijken dat specifieke factoren 
die voorheen niet bekend waren tot een 
aanpassing van de verdeling van de 
tariefcontingenten tussen de Unie en het 
Verenigd Koninkrijk noodzaken.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Als in de loop van de 
onderhandelingen relevante informatie is 
ontvangen op basis waarvan een 
aanpassing van de tariefcontingenten 
nodig is, afgezien van de sluiting van een 
internationale overeenkomst, moet de 
Commissie de procedures eerbiedigen als 
bedoeld in artikel 207, lid 4, en 
artikel 218, lid 6, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Unie zal 
gevolgen hebben voor de betrekkingen 
van het Verenigd Koninkrijk en de Unie 
met derde landen die momenteel partij 
zijn bij een bilaterale 
vrijhandelsovereenkomst met de Europese 
Unie met 28 leden. De Commissie moet 
ook deze kwestie behandelen, om 
rechtszekerheid voor marktdeelnemers te 
garanderen en te grote tariefcontingenten 
te voorkomen die de markt van de EU-27 
kunnen ontwrichten,

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 4 om de bijlage bij deze verordening 
en bijlage I bij Verordening (EG) 

De Commissie is bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 4 om de bijlage bij deze verordening 
en bijlage I bij Verordening (EG) 
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nr. 32/2000 te wijzigen teneinde rekening 
te houden met het volgende:

nr. 32/2000 te wijzigen — waarbij zij erop 
moet toezien het bestaande niveau van 
markttoegang niet te verhogen — teneinde 
rekening te houden met het volgende:

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen als bedoeld in 
bijlage 3 wordt aan de Commissie 
toegekend voor een periode van [vier] jaar 
met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

(2) De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen als bedoeld in 
artikel 3 wordt aan de Commissie 
toegekend voor een periode van [twee] jaar 
met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Vóór de vaststelling van een 
gedelegeerde handeling raadpleegt de 
Commissie de door elke lidstaat 
aangewezen deskundigen overeenkomstig 
de beginselen die zijn neergelegd in het 
Interinstitutioneel Akkoord over beter 
wetgeven van 13 april 2016.

(4) Vóór de vaststelling van een 
gedelegeerde handeling raadpleegt de 
Commissie de door elke lidstaat 
aangewezen deskundigen overeenkomstig 
de beginselen die zijn neergelegd in het 
Interinstitutioneel Akkoord over beter 
wetgeven van 13 april 2016. Om te zorgen 
voor gelijke toegang tot alle informatie 
ontvangen het Europees Parlement en de 
Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip 
als de deskundigen van de lidstaten.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Een overeenkomstig artikel 3 (6) Een overeenkomstig artikel 3 
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vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van [twee maanden] na de 
kennisgeving van die handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad vóór het 
verstrijken van die termijn de Commissie
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met [een maand] verlengd.

vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van [twee maanden] na de 
kennisgeving van die handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad vóór het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met [een maand/of de gevraagde 
periode, maar niet meer dan 40 
werkdagen] verlengd.
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