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BEKNOPTE MOTIVERING

 Dit ontwerpadvies vormt een reactie op het wetgevingsvoorstel van de Commissie tot 
wijziging van de voorschriften inzake de comitéprocedure, het proces waarmee comités van 
deskundigen (bestaande uit deskundigen van ministeries van de lidstaten, voorgezeten door de 
ter zake bevoegde dienst van de Europese Commissie) secundair EU-recht vaststellen, meer 
bepaald uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen. Het Parlement kan 
gedelegeerde handelingen hetzij goedkeuren, hetzij daartegen bezwaar maken, maar kan 
gedelegeerde handelingen niet amenderen. De rapporteur streeft in dit ontwerpadvies de 
volgende doelen na: 

- het versterken van het democratisch proces en het vergroten van de democratische 
legitimiteit van de besluiten die via de comitéprocedure tot stand komen;

- het vergroten van de transparantie in alle fases van de comitéprocedure en het vergroten van 
de controleerbaarheid van deze procedure;

- het stimuleren van de lidstaten om hun controlerende rol te versterken en deze met meer 
verantwoordelijkheid te vervullen;

- ervoor zorgen dat belangrijke beslissingen niet door een klein aantal lidstaten genomen 
worden, hetgeen het geval zou zijn als onthoudingen niet zouden worden meegeteld, zoals in 
het Commissievoorstel wordt voorgesteld.

AMENDEMENTEN

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het bij Verordening (EU) 
nr. 182/2011 ingevoerde systeem blijkt in 
de praktijk over het algemeen goed te 
werken en heeft een passend institutioneel 
evenwicht tot stand gebracht tussen de rol 
van de Commissie en die van de andere 
betrokken partijen. Dit systeem moet 
daarom ongewijzigd blijven functioneren, 
maar met een aantal specifieke 
aanpassingen van bepaalde procedurele 

(2) Het bij Verordening (EU) 
nr. 182/2011 ingevoerde systeem blijkt in 
de praktijk over het algemeen goed te 
werken en heeft een passend institutioneel 
evenwicht tot stand gebracht tussen de rol 
van de Commissie en die van de andere 
betrokken partijen. Dit systeem moet 
daarom ongewijzigd blijven functioneren, 
maar met een aantal specifieke 
aanpassingen van bepaalde procedurele 
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aspecten met betrekking tot het comité van 
beroep. Deze aanpassingen moeten ervoor 
zorgen dat het politiek draagvlak wordt 
verbreed en krachtiger de 
verantwoordelijkheid wordt genomen voor 
politiek gevoelige uitvoeringshandelingen, 
maar zonder dat er iets wordt gewijzigd 
aan de juridische en institutionele 
verantwoordelijkheden voor die 
uitvoeringshandelingen als vastgesteld bij 
Verordening (EU) nr. 182/2011.

aspecten met betrekking tot het comité van 
beroep, dat niet naar behoren 
functioneert. Deze aanpassingen moeten 
ervoor zorgen dat het politiek draagvlak 
wordt verbreed en krachtiger de 
verantwoordelijkheid wordt genomen voor 
politiek gevoelige uitvoeringshandelingen, 
met name betreffende diergezondheid en 
dierenwelzijn, voedselveiligheid, 
milieubescherming en 
klimaatverandering, en dat het 
voorzorgsbeginsel in acht wordt genomen, 
maar zonder dat er iets wordt gewijzigd 
aan de juridische en institutionele 
verantwoordelijkheden voor die 
uitvoeringshandelingen als vastgesteld bij 
Verordening (EU) nr. 182/2011. Deze 
aanpassingen moeten het mogelijk maken 
dat bij de risicobeoordeling en het 
besluitvormingsproces een 
wetenschappelijk gefundeerde aanpak 
behouden blijft.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De ervaring heeft geleerd dat in 
verreweg de meeste gevallen de stemming 
in het comité van beroep dezelfde uitslag 
had als die in het onderzoekscomité en in 
het comité van beroep evenmin advies 
werd uitgebracht. Het comité van beroep 
heeft er daardoor niet toe bijgedragen dat 
de lidstaten een duidelijker standpunt 
innemen.

(4) De ervaring heeft geleerd dat in 
verreweg de meeste gevallen de stemming 
in het comité van beroep dezelfde uitslag 
had als die in het onderzoekscomité en in 
het comité van beroep evenmin advies 
werd uitgebracht. Het comité van beroep 
heeft zijn taak dus niet vervuld om ervoor 
te zorgen dat de lidstaten een duidelijker 
standpunt innemen, waardoor in veel 
gevallen de Commissie een besluit moest 
nemen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In Verordening (EU) nr. 182/2011 
wordt bepaald dat de Commissie in 
dergelijke gevallen de discretionaire 
bevoegdheid heeft om de 
ontwerpuitvoeringshandeling vast te 
stellen.

(5) In Verordening (EU) nr. 182/2011 
wordt bepaald dat de Commissie in 
dergelijke gevallen de discretionaire 
bevoegdheid heeft om de 
ontwerpuitvoeringshandeling vast te stellen 
teneinde de daadwerkelijke 
tenuitvoerlegging van de wetgeving te 
waarborgen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Die discretionaire bevoegdheid is 
echter sterk verminderd in gevallen die 
betrekking hebben op de toelating van 
producten of stoffen, bijvoorbeeld op het 
gebied van genetische gemodificeerde 
levensmiddelen en diervoeders, aangezien 
de Commissie in die gevallen verplicht is 
binnen een redelijke termijn een besluit te 
nemen en zich daarvan niet kan onthouden.

(6) Die discretionaire bevoegdheid is 
echter sterk verminderd in gevallen die 
betrekking hebben op de toelating van 
producten of stoffen, bijvoorbeeld op het 
gebied van genetische gemodificeerde 
levensmiddelen en diervoeders, aangezien 
de Commissie in die gevallen verplicht is 
binnen een redelijke termijn een besluit te 
nemen en zich daarvan niet kan onthouden. 
De Europese Ombudsman heeft er in zijn 
besluit in zaak 1582/2014 op gewezen dat 
de Commissie de bestaande wettelijke 
bepalingen betreffende de termijnen voor 
de toelating van genetisch gemodificeerde 
organismen in acht moet nemen.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Hoewel de Commissie de 
bevoegdheid heeft om in dergelijke 
gevallen een besluit te nemen, zouden de 
lidstaten, gezien de bijzondere 
gevoeligheid van de kwesties die aan de 

(7) Hoewel de Commissie de 
bevoegdheid heeft om in dergelijke 
gevallen een besluit te nemen, zouden de 
lidstaten, gezien de bijzondere 
gevoeligheid van de kwesties die aan de 
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orde zijn, ook ten volle hun 
verantwoordelijkheid in het 
besluitvormingsproces moeten nemen. De 
situatie is echter anders wanneer de 
lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid 
kunnen bereiken doordat bijvoorbeeld een 
aanzienlijk aantal lidstaten zich van 
stemming onthoudt of bij de stemming 
afwezig is.

orde zijn, ook ten volle hun 
verantwoordelijkheid in het 
besluitvormingsproces moeten nemen. De 
situatie is echter anders wanneer de 
lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid 
kunnen bereiken.

Motivering

Ten tijde van de publicatie van het voorstel van de Commissie was het aantal onthoudingen of 
afwezigheden bij de stemming aanzienlijk. Sinds begin 2019 is deze situatie sterk veranderd.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om de toegevoegde waarde van het 
comité van beroep te vergroten, moet in 
bijzonder gevoelige gevallen de rol ervan 
worden versterkt door te voorzien in de 
mogelijkheid de zaak opnieuw naar het 
comité van beroep te verwijzen, indien 
geen advies is uitgebracht. Het juiste 
niveau van vertegenwoordiging op de 
nieuwe vergadering van het comité van 
beroep is het ministerieel niveau, om 
ervoor te zorgen dat er een politieke 
discussie plaatsvindt. Met het oog op de 
organisatie van een dergelijke tweede 
vergadering moet de termijn voor het 
uitbrengen van een advies door het comité 
van beroep worden verlengd.

(8) Om de toegevoegde waarde van het 
comité van beroep te vergroten, moet in 
bijzonder gevoelige gevallen de rol ervan 
worden versterkt door op ministerieel 
niveau bijeen te komen, om ervoor te 
zorgen dat er een politieke discussie 
plaatsvindt.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(8 bis) Risicobeoordelaars moeten 
rekening houden met een sociaal-
economische analyse van 
productvergunningen, aangezien 
eventuele wijzigingen die tijdens de 
stemming in het comité van beroep 
worden voorgesteld, het 
besluitvormingsproces kunnen vertragen, 
met name in zeer gevoelige gevallen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De regels voor de stemming in het 
comité van beroep moeten derhalve 
worden gewijzigd om het risico te 
verminderen dat geen advies wordt 
uitgebracht en te bevorderen dat de 
vertegenwoordigers van de lidstaten een 
duidelijk standpunt innemen. Daartoe 
moeten uitsluitend de lidstaten die bij de 
stemming aanwezig zijn of zich laten 
vertegenwoordigen, en die zich niet van 
stemming onthouden, worden beschouwd 
als deelnemende lidstaten met het oog op 
de berekening van de gekwalificeerde 
meerderheid. Om de representativiteit van 
de uitslag van de stemming te 
waarborgen, mag een stemming slechts 
geldig worden geacht indien de 
deelnemende leden van het comité van 
beroep een gewone meerderheid van de 
lidstaten vormen. Indien het quorum niet 
wordt gehaald vóór het verstrijken van de 
termijn waarbinnen het comité een besluit 
moet nemen, wordt het comité geacht 
geen advies te hebben uitgebracht, zoals 
volgens de huidige regeling reeds het 
geval is.

Schrappen

Amendement 9
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Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De Commissie zou in specifieke 
gevallen de Raad moeten kunnen 
verzoeken zijn standpunten en 
richtsnoeren inzake de ruimere 
implicaties van de afwezigheid van een 
advies kenbaar te maken, met inbegrip 
van de institutionele, juridische, politieke 
en internationale implicaties. De 
Commissie dient rekening te houden met 
het standpunt dat de Raad binnen drie 
maanden na de verwijzingsdatum 
vaststelt. In naar behoren gemotiveerde 
gevallen kan de Commissie bij de 
verwijzing een kortere termijn vaststellen.

Schrappen

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De transparantie inzake de door de 
vertegenwoordigers van de lidstaten in het 
comité van beroep uitgebrachte stemmen 
dient te worden versterkt en de door elke 
afzonderlijke vertegenwoordiger 
uitgebrachte stem moet openbaar worden 
gemaakt.

(11) De transparantie van het hele 
proces, onder meer met betrekking tot de 
openbaar beschikbare informatie over het 
stemgedrag van de vertegenwoordigers 
van de lidstaten, dient te worden versterkt. 
Voor de door elke afzonderlijke 
vertegenwoordiger uitgebrachte stem 
moeten de daaraan ten grondslag 
liggende redenen openbaar worden 
gemaakt. Daarbij moet gedetailleerde 
informatie worden verstrekt, onder meer 
over de samenstelling van en de 
aanwezigheid in de comités, de 
vertegenwoordigde autoriteiten van de 
lidstaten, de agenda’s van de 
bijeenkomsten en de documenten en 
teksten die ter discussie voorliggen.

Amendement 11
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EU) nr. 182/2011
Artikel 3 – lid 7 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

(-1) De eerste alinea van artikel 3, 
lid 7, wordt als volgt gewijzigd:

(7) De controleregeling omvat in 
voorkomend geval tevens de verwijzing 
naar een comité van beroep.

“(7) De controleregeling omvat in 
voorkomend geval tevens de verwijzing 
naar een comité van beroep op ministerieel 
niveau.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=NL)

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 182/2011
Artikel 3 – lid 7 – alinea 6 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In artikel 3, lid 7, wordt de 
volgende zesde alinea toegevoegd: 

Schrappen

Indien in het comité van beroep geen 
advies is uitgebracht overeenkomstig 
artikel 6, lid 3, tweede alinea, kan de 
voorzitter besluiten een nieuwe 
vergadering van het comité van beroep op 
ministerieel niveau bijeen te roepen. In 
dergelijke gevallen brengt het comité van 
beroep uiterlijk drie maanden na de 
oorspronkelijke verwijzingsdatum zijn 
advies uit.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a
Verordening (EU) nr. 182/2011
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2 (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) aan lid 1 wordt de volgende tweede 
alinea toegevoegd:

Schrappen

“Alleen de leden van het comité van 
beroep die bij de stemming aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn en zich niet van 
stemming onthouden, worden echter als 
deelnemende leden van het comité van 
beroep beschouwd. De in artikel 5, lid 1, 
bedoelde meerderheid van stemmen is de 
gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen bedoeld in artikel 238, lid 3, 
onder a), VWEU. De stemming wordt 
slechts geldig geacht indien de 
deelnemende leden een gewone 
meerderheid van de lidstaten vormen.” 

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EU) nr. 182/2011
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het volgende lid 3 bis wordt 
ingevoegd:

Schrappen

“3 bis. Indien het comité van beroep geen 
advies uitbrengt, kan de Commissie de 
zaak naar de Raad verwijzen voor advies, 
waarbij deze zijn standpunten en 
richtsnoeren inzake de ruimere 
implicaties van de afwezigheid van een 
advies kenbaar maakt, met inbegrip van 
de institutionele, juridische, politieke en 
internationale implicaties. De Commissie 
houdt rekening met het standpunt dat de 
Raad binnen drie maanden na de 
verwijzingsdatum vaststelt. In naar 
behoren gemotiveerde gevallen kan de 
Commissie bij de verwijzing een kortere 
termijn vaststellen."
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 182/2011
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het volgende lid wordt ingevoegd:
“4 bis. In afwijking van lid 3 stelt de 
Commissie de 
ontwerpuitvoeringshandeling vast indien 
geen advies is uitgebracht ondanks een 
positieve risicobeoordeling waarin is 
bevestigd dat een voor toelating 
opgegeven product ten minste even veilig 
is als vergelijkbare producten of stoffen 
die reeds op de markt zijn.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=NL)

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter -a (nieuw)
Verordening (EU) nr. 182/2011
Artikel 10 – lid 1 – inleidende formule

Bestaande tekst Amendement

-a) de eerste alinea wordt als volgt 
gewijzigd:

1. De Commissie houdt een register bij van 
de werkzaamheden van het comité waarin 
de volgende gegevens zijn opgenomen:

“1. De Commissie houdt een openbaar 
register bij van de werkzaamheden van het 
comité waarin de volgende gegevens zijn 
opgenomen:”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=NL)

Amendement 17
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter -a bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 182/2011
Artikel 10 – lid 1 – letter b

Bestaande tekst Amendement

-a bis) in lid 1 wordt punt b) vervangen 
door:

b) de agenda’s van de bijeenkomsten van 
het comité;

“b) de agenda’s van de bijeenkomsten van 
het comité, met inbegrip van de 
ontwerpteksten waarover een besluit moet 
worden genomen en de documenten die 
ter discussie voorliggen;”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=NL)

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EU) nr. 182/2011
Artikel 10 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de uitslagen van de stemmingen 
alsmede, bij stemmingen in het comité van 
beroep, de door de vertegenwoordiger van 
elk van de lidstaten uitgebrachte stem;

e) een lijst van de deelnemers aan de 
stemming, de uitslag van de stemming, de 
stem- of onthoudingsverklaringen van elk 
van de lidstaten en de reden voor 
eventuele afwezigheden;
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