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Amendement 15
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De procedure voor de vaststelling 
van uitvoeringshandelingen is 
onderworpen aan de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid. 
Uitvoeringshandelingen zijn een 
aanvulling op wetgevingshandelingen en 
moeten via de Raad aan de lidstaten 
worden toegezonden ter controle van de 
eerbiediging van die beginselen.

Or. fr

Amendement 16
Jan Huitema, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Asger Christensen, Elsi Katainen, 
Atidzhe Alieva-Veli

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 
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 

(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 
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 
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verantwoordelijkheden voor die 
uitvoeringshandelingen als vastgesteld bij 
Verordening (EU) nr. 182/2011.

verantwoordelijkheden voor die 
uitvoeringshandelingen als vastgesteld bij 
Verordening (EU) nr. 182/2011. Deze 
aanpassingen moeten ervoor zorgen dat 
de betrouwbaarheid van de 
wetenschappelijke adviezen van 
onafhankelijke Europese 
wetenschappelijke instanties behouden 
blijft, met als doel een wetenschappelijk 
gefundeerde aanpak in het 
besluitvormingsproces te stimuleren en te 
garanderen.

Or. en

Amendement 17
Daniel Buda

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 
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.

(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, hoewel er enkele kleine 
problemen bij de werking van het comité 
van beroep zijn opgemerkt. Hieruit volgt 
dat de belangrijkste onderdelen van dit 
systeem daarom ongewijzigd moeten 
blijven functioneren, maar met een aantal 
specifieke aanpassingen van bepaalde 
procedurele 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, 
alsmede een op feiten gebaseerde aanpak 
waarborgen die het vertrouwen in 
risicobeoordelaars van de EU of hun 
wetenschappelijke integriteit niet 
ondermijnt, maar zonder dat er iets wordt 
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gewijzigd aan de juridische en 
institutionele verantwoordelijkheden voor 
die uitvoeringshandelingen als vastgesteld 
bij Verordening (EU) nr. 182/2011.

Or. ro

Amendement 18
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

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 
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.

(2) Het bij Verordening (EU) nr. 
182/2011 ingevoerde systeem moet in 
beginsel het institutioneel evenwicht 
weergeven tussen de rol van de Commissie 
en die van de andere betrokken partijen. 
Dit systeem moet daarom worden 
gewijzigd, met name door aanpassingen 
van bepaalde procedurele aspecten met 
betrekking tot het comité van beroep. Deze 
aanpassingen moeten ervoor zorgen dat de 
rol van de Raad wordt vergroot bij politiek 
gevoelige uitvoeringshandelingen, in de 
specifieke gevallen waarin na afloop van 
de gewone onderzoeksprocedures geen 
enkel advies is uitgebracht.

Or. fr

Amendement 19
Dino Giarrusso

Voorstel voor een verordening
Overweging 2
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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 
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.

(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 
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, 
met name belastingheffing, 
dierengezondheid en -welzijn, 
voedselveiligheid, milieubescherming en 
klimaatverandering, maar zonder dat er 
iets wordt gewijzigd aan de juridische en 
institutionele verantwoordelijkheden voor 
die uitvoeringshandelingen als vastgesteld 
bij Verordening (EU) nr. 182/2011.

Or. it

Amendement 20
Mazaly Aguilar

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. Deze aanpassingen moeten ervoor 
zorgen dat het politiek draagvlak wordt 
verbreed en krachtiger de 
verantwoordelijkheid wordt genomen voor 
politiek gevoelige uitvoeringshandelingen, 
rekening houdend met het 
voorzorgsbeginsel, maar zonder afbreuk te 
doen aan de risicobeoordeling die door de 
beoordelingsbureaus van de EU wordt 
uitgevoerd en zonder dat er iets wordt 
gewijzigd aan de juridische en 
institutionele verantwoordelijkheden voor 
die uitvoeringshandelingen als vastgesteld 
bij Verordening (EU) nr. 182/2011.

Or. es

Amendement 21
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

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 
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 

(2) Het bij Verordening (EU) nr. 
182/2011 ingevoerde systeem blijkt, 
afgezien van enkele beperkingen, 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 
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, 
maar zonder dat er iets wordt gewijzigd 
aan de juridische en institutionele 
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Verordening (EU) nr. 182/2011. verantwoordelijkheden voor die 
uitvoeringshandelingen als vastgesteld bij 
Verordening (EU) nr. 182/2011.

Or. en

Amendement 22
Dino Giarrusso

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Verordening (EU) nr. 182/2011 
voorziet in een aantal specifieke gevallen 
in verwijzing naar het comité van beroep. 
Gebleken is dat zaken naar het comité van 
beroep zijn verwezen wanneer er in het 
kader van een onderzoeksprocedure geen 
gekwalificeerde meerderheid voor of tegen 
een voorstel kon worden bereikt in het 
comité en daardoor geen advies werd 
uitgebracht. In de meeste gevallen 
gebeurde dit met betrekking tot genetisch 
gemodificeerde organismen en genetisch 
gemodificeerde levensmiddelen en 
diervoeders en 
gewasbeschermingsmiddelen.

(3) Verordening (EU) nr. 182/2011 
voorziet in een aantal specifieke gevallen 
in verwijzing naar het comité van beroep. 
Gebleken is dat zaken naar het comité van 
beroep zijn verwezen wanneer er in het 
kader van een onderzoeksprocedure geen 
gekwalificeerde meerderheid voor of tegen 
een voorstel kon worden bereikt in het 
comité en daardoor geen advies werd 
uitgebracht. In de meeste gevallen 
gebeurde dit met betrekking tot genetisch 
gemodificeerde organismen en genetisch 
gemodificeerde levensmiddelen en 
diervoeders, dierengezondheid en -welzijn 
en gewasbeschermingsmiddelen waarop 
het voorzorgsbeginsel moet worden 
toegepast.

Or. it

Amendement 23
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Verordening (EU) nr. 182/2011 
voorziet in een aantal specifieke gevallen 

(3) Verordening (EU) nr. 182/2011 
voorziet in een aantal specifieke gevallen 
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in verwijzing naar het comité van beroep. 
Gebleken is dat zaken naar het comité van 
beroep zijn verwezen wanneer er in het 
kader van een onderzoeksprocedure geen 
gekwalificeerde meerderheid voor of tegen 
een voorstel kon worden bereikt in het 
comité en daardoor geen advies werd 
uitgebracht. In de meeste gevallen 
gebeurde dit met betrekking tot genetisch 
gemodificeerde organismen en genetisch 
gemodificeerde levensmiddelen en 
diervoeders en 
gewasbeschermingsmiddelen.

in verwijzing naar het comité van beroep. 
Gebleken is dat het comité van beroep zijn 
verantwoordelijkheden heeft ontlopen in 
gevallen waarin er in het kader van een 
onderzoeksprocedure geen gekwalificeerde 
meerderheid voor of tegen een voorstel kon 
worden bereikt in het comité en er 
daardoor geen advies werd uitgebracht. In 
de meeste gevallen gebeurde dit met 
betrekking tot genetisch gemodificeerde 
organismen en genetisch gemodificeerde 
levensmiddelen en diervoeders en 
gewasbeschermingsmiddelen.

Or. en

Amendement 24
Daniel Buda

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 er daardoor niet toe bijgedragen dat 
de lidstaten een duidelijker standpunt 
innemen, waardoor het aan de Commissie 
wordt overgelaten om namens de lidstaten 
een besluit te nemen in situaties waarbij 
er geen advies werd uitgebracht.

Or. ro

Amendement 25
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 4
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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.

Or. en

Amendement 26
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

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 
ontwerpuitvoeringshandeling kan 
vaststellen en dus de discretionaire 
bevoegdheid heeft om te zorgen voor de 
daadwerkelijke uitvoering van de 
wetgeving.

Or. ro

Amendement 27
Mazaly Aguilar

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 

(6) Die discretionaire bevoegdheid is 
echter sterk verminderd in gevallen die 
betrekking hebben op de toelating van 
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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.

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 Europese Commissie de bestaande 
wettelijke bepalingen betreffende de 
termijnen voor de toelating van genetisch 
gemodificeerde organismen in acht moet 
nemen.

Or. es

Amendement 28
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

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 
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.

(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 
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 bewust van 
stemming onthoudt of bij de stemming 
vrijwillig afwezig is. Gezien de politiek 
gevoelige aard van de handeling die tot de 
blokkering heeft geleid, moet het 
definitieve besluit daarom worden 
terugverwezen naar de Raad.

Or. fr
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Amendement 29
Mazaly Aguilar

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 
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.

(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 
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.

Or. es

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 30
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

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 
orde zijn, ook ten volle hun 
verantwoordelijkheid in het 
besluitvormingsproces moeten nemen. De 

(7) Hoewel de Commissie de 
bevoegdheid heeft om in dergelijke 
gevallen een besluit te nemen, moet het 
ontbreken van een advies, gezien de 
bijzondere gevoeligheid van de kwesties 
die aan de orde zijn, betekenen dat de 
toelating niet kan worden verleend. De 
lidstaten moeten ten volle hun 
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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.

verantwoordelijkheid in het 
besluitvormingsproces nemen. De situatie 
is momenteel 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.

Or. en

Amendement 31
Dino Giarrusso

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 
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.

(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 
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.

Or. it

Amendement 32
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

bevoegdheid heeft om in dergelijke 
gevallen een besluit te nemen, zouden de 
lidstaten, gezien de bijzondere 
gevoeligheid van de kwesties die aan de 
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.

Or. ro

Amendement 33
Mazaly Aguilar

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.

Schrappen

Or. es

Motivering

De uitkomst van de stemming van de vertegenwoordigers van de lidstaten zal niet veranderen 
door het aantal vergaderingen te verhogen.
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Amendement 34
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

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 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, met 
inachtneming van de noodzaak van tijdige 
besluitvorming.

Or. en

Amendement 35
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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 
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besluitvormingsproces kunnen vertragen, 
met name in zeer gevoelige gevallen.

Or. ro

Amendement 36
Mazaly Aguilar

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

Or. es

Motivering

Op dit moment onthouden slechts weinig lidstaten zich van stemming. De afschaffing van de 
mogelijkheid om zich van stemming te onthouden, houdt een ingrijpende wijziging in van de 
bevoegdheidsverdeling tussen de instellingen.
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Amendement 37
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

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

Or. fr

Amendement 38
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 9
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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

Or. en

Amendement 39
Dino Giarrusso

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 

(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. Om de 
representativiteit van de uitslag van de 
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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.

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.

Or. it

Amendement 40
Mazaly Aguilar

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

Or. es
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Motivering

Meer politisering van de besluitvorming doet het vertrouwen in het systeem niet toenemen.

Amendement 41
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

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.

(10) Indien in het comité van beroep 
geen advies kon worden uitgebracht, moet 
de Commissie worden verplicht om de 
zaak terug te verwijzen naar de Raad voor 
een definitief besluit. Met het oog op zijn 
toetsingsrecht overeenkomstig artikel 11 
van Verordening (EU) nr. 182/2011 kan 
het Parlement worden verzocht 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 moet gebonden zijn aan het 
besluit van de Raad. De Raad moet ook 
rekening houden met het standpunt dat het 
Parlement binnen drie maanden na de 
verwijzingsdatum vaststelt. In gevallen die 
naar behoren gerechtvaardigd zijn om 
redenen van urgentie, moet het mogelijk 
zijn bij de verwijzing een kortere termijn 
vast te stellen.

Or. fr

Amendement 42
Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De Commissie zou in specifieke (10) De Commissie zou in specifieke 
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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.

gevallen de Raad en het Parlement moeten 
kunnen verzoeken hun respectieve 
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 medewetgevers binnen 
drie maanden na de verwijzingsdatum 
vaststellen. In naar behoren gemotiveerde 
gevallen kan de Commissie bij de 
verwijzing een kortere termijn vaststellen.

Or. fr

Motivering

Het voorstel om de Raad te raadplegen voor een niet-bindend advies roept vragen op. De 
comités zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten (uitvoerende instanties) en 
de Commissie stelt alleen teksten voor via delegatie in het kader van de 
medebeslissingsprocedure tussen het Parlement en de Raad. Er is geen reden om wel aan de 
Raad, die een wetgevend orgaan en geen uitvoerend orgaan is, en niet aan het Parlement een 
kwestie voor te leggen die verband houdt met een bevoegdheidsdelegatie in het kader van de 
medebeslissingsprocedure.

Amendement 43
Mazaly Aguilar

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 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 en de samenstelling van 
de comités moeten openbaar worden 
gemaakt en moeten vergezeld gaan van 
een motivering op basis waarvan de 
burger de uitkomst van de stemming kan 
begrijpen.

Or. es
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Motivering

De burger moet weten of de stemming is gebaseerd op politieke of wetenschappelijke 
kwesties.

Amendement 44
Bronis Ropė
namens de Verts/ALE-Fractie

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 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. Er moet ook meer transparantie 
komen over de agenda’s van de 
vergaderingen en over de documenten en 
teksten die ter discussie staan.

Or. en

Amendement 45
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

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 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 en diens aanwezigheid 
in het comité van beroep moet openbaar 
worden gemaakt.
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Or. en

Amendement 46
Dino Giarrusso

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 inzake de 
samenstelling van het comité van beroep 
en de door de vertegenwoordigers van de 
lidstaten in dat comité uitgebrachte 
stemmen dient te worden versterkt en de 
door elke afzonderlijke vertegenwoordiger 
uitgebrachte stem moet openbaar worden 
gemaakt.

Or. it

Amendement 47
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

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) Er dient een transparante 
benoemingsprocedure te worden 
ingevoerd voor de vertegenwoordigers van 
de lidstaten en de door hen verrichte 
werkzaamheden moeten openbaar worden 
gemaakt.

Or. fr

Amendement 48
Jan Huitema, Asger Christensen, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Voorstel voor een verordening
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Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Een wijziging van de 
procedureregels zou kunnen leiden tot 
veranderingen in het 
besluitvormingsproces tussen de lidstaten. 
Bij de tenuitvoerlegging van de 
voorgestelde aanpassingen moet daarom 
rekening worden gehouden met sociaal-
economische gevolgen.

Or. en

Amendement 49
Mazaly Aguilar

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

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.”

Or. es

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

Motivering

Een derde vergadering van de vertegenwoordigers van de lidstaten, zelfs op ministerieel 
niveau, zal de uitkomst van de stemming tijdens eerdere vergaderingen niet veranderen.



AM\1199757NL.docx 25/35 PE648.380v01-00

NL

Amendement 50
Mazaly Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Indien in het comité van beroep geen 
advies is uitgebracht overeenkomstig 
artikel 6, lid 3, tweede alinea, kan de 
voorzitter met instemming van de 
meerderheid van de bij de stemming 
aanwezige lidstaten 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.

Or. es

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

Amendement 51
Daniel Buda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

Indien in het comité van beroep geen 
advies is uitgebracht overeenkomstig 
artikel 6, lid 3, tweede alinea, kan de 
voorzitter of een gewone meerderheid van 
de vertegenwoordigers van de lidstaten 
besluiten een nieuwe vergadering van het 
comité van beroep op ministerieel niveau 
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beroep uiterlijk drie maanden na de 
oorspronkelijke verwijzingsdatum zijn 
advies uit.

bijeen te roepen. In dergelijke gevallen 
brengt het comité van beroep uiterlijk 
drie maanden na de oorspronkelijke 
verwijzingsdatum zijn advies uit.

Or. ro

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

Amendement 52
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 182/2011
Artikel 5 – lid 4 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

(1 bis) In lid 4 wordt de eerste alinea 
vervangen door:

Indien geen advies is uitgebracht, kan de 
Commissie, behoudens de in de tweede 
alinea bedoelde gevallen, de 
ontwerpuitvoeringshandeling aannemen. 
Wanneer de Commissie de 
ontwerpuitvoeringshandeling niet 
aanneemt, kan de voorzitter een 
gewijzigde versie daarvan aan het comité 
voorleggen.

“Indien geen advies is uitgebracht, legt de 
Commissie de zaak voor aan het comité 
van beroep volgens de in artikel 6 van 
deze verordening vastgestelde procedure.”

Or. fr

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

Amendement 53
Dino Giarrusso

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 182/2011
Artikel 5 – lid 4 – alinea 2 – letter a

Bestaande tekst Amendement
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(1 bis) Artikel 5, lid 4, tweede alinea, 
onder a), wordt vervangen door:

a) die handeling betrekking heeft op 
belastingheffing, financiële diensten, 
bescherming van de gezondheid of 
veiligheid van mensen, dieren of planten of 
definitieve multilaterale 
vrijwaringsmaatregelen;

“a) die handeling betrekking heeft op 
belastingheffing, financiële diensten, 
bescherming van de gezondheid, het 
welzijn en de veiligheid van mensen, 
dieren en planten, en definitieve 
multilaterale vrijwaringsmaatregelen of de 
verlening van vergunningen voor een 
product of een stof;”.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e399-13-1)

Amendement 54
Mazaly Aguilar

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

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.”

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=nl#d1e399-13-1)
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Amendement 55
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

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

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.”;

Or. fr

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

Amendement 56
Luke Ming Flanagan

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

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 
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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.”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=nl#d1e399-13-1)

Amendement 57
Dino Giarrusso

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Alleen de leden van het comité van beroep 
die bij de stemming aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn 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.

Or. it

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

Motivering

Het staat de lidstaten vrij zich omwille van nationale redenen te onthouden van stemming.
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Amendement 58
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) in lid 3 wordt de tweede alinea 
geschrapt.

Or. fr

Amendement 59
Anne Sander

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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

Or. fr

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

Het voorstel om de Raad te raadplegen voor een niet-bindend advies roept vragen op. De 
comités zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten (uitvoerende instanties) en 
de Commissie stelt alleen teksten voor via delegatie in het kader van de 
medebeslissingsprocedure tussen het Parlement en de Raad. Er is geen reden om wel aan de 
Raad, die een wetgevend orgaan en geen uitvoerend orgaan is, en niet aan het Parlement een 
kwestie voor te leggen die verband houdt met een bevoegdheidsdelegatie in het kader van de 
medebeslissingsprocedure.

Amendement 60
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

3 bis. Indien het comité van beroep geen 
advies uitbrengt, verwijst de Commissie de 
zaak terug naar de Raad voor een definitief 
besluit. Op grond van zijn toetsingsrecht 
overeenkomstig artikel 11 van deze 
verordening kan het Parlement ook 
worden verzocht 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 Raad houdt 
rekening met het standpunt dat het 
Parlement binnen drie maanden na de 
verwijzingsdatum vaststelt. In gevallen die 
naar behoren zijn gerechtvaardigd om 
redenen van urgentie, kan bij de 
verwijzing een kortere termijn worden 
vastgesteld.

Or. fr

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

Amendement 61
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Mazaly Aguilar

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 4 bis wordt 
ingevoegd:
“In afwijking van lid 3 stelt de 
Commissie, indien geen advies is 
uitgebracht ondanks een positieve 
beoordeling van de Europese 
risicobeoordelingsinstanties waarin is 
bevestigd dat een voor toelating 
opgegeven product of stof ten minste even 
veilig is als vergelijkbare producten of 
stoffen die reeds op de markt zijn, de 
dienovereenkomstige 
uitvoeringshandeling vast.”

Or. es

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

Motivering

In het belang van het beginsel van rechtszekerheid, zoals dat vóór het Verdrag van Lissabon 
is vastgelegd, moet de manoeuvreerruimte van de Commissie worden verduidelijkt.

Amendement 62
Christine Schneider

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 4 bis wordt 
ingevoegd:
“In afwijking van lid 3 stelt de 
Commissie, indien geen advies is 
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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, de ontwerpuitvoeringshandeling 
vast.”

Or. en

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

Amendement 63
Dino Giarrusso

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) in lid 1 wordt de inleidende 
formule vervangen door:

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:”.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e557-13-1)

Amendement 64
Bronis Ropė

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

Bestaande tekst Amendement
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-a) 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 staan;”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=nl#d1e543-13-1)

Amendement 65
Luke Ming Flanagan
namens de GUE/NGL-Fractie

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) de uitslagen van de stemmingen 
alsmede, bij stemmingen in het comité van 
beroep, de door de vertegenwoordiger van 
elk van de lidstaten uitgebrachte stem en 
diens aanwezigheid in het comité van 
beroep en de schriftelijke motivering voor 
de genomen besluiten;

Or. en

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

Amendement 66
Daniel Buda

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EU) nr. 182/2011
Artikel 10 – lid 1 – letter e
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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) de uitslagen van de stemmingen 
alsmede, bij stemmingen in het comité van 
beroep, de door de vertegenwoordiger van 
elk van de lidstaten uitgebrachte stem, 
stemverklaringen, stemonthoudingen en 
afwezigheden;

Or. ro

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

Amendement 67
Mazaly Aguilar

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

Or. es

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

Motivering

Om het vertrouwen in het systeem te vergroten, is het absoluut noodzakelijk de motivering 
voor de stemming te kennen.


