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BEKNOPTE MOTIVERING

In artikel 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is het 
raamwerk voor de vaststelling van uitvoeringshandelingen neergelegd. Volgens artikel 291, 
lid 3, leggen het Europees Parlement en de Raad aan de hand van verordeningen op voorhand 
de algemene voorschriften en beginselen vast die van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren.

De automatische aanpassing van de huidige raadplegings-, beheers- en regelgevingsprocedure 
(art. 3, 4 en 5 van het vigerende comitologiebesluit) is geen goede zaak. Er moet zorgvuldig 
worden nagegaan welke onderdelen van het bestaande acquis onder de in artikel 290 van het 
VWEU vermelde bepalingen inzake gedelegeerde handelingen vallen. De Commissie moet 
hiertoe passende wetgevingsvoorstellen indienen. Totdat dit grondige onderzoek heeft 
plaatsgevonden, moeten gepaste overgangsbepalingen de prerogatieven van de wetgevers 
veiligstellen.

De kans om euvels in bestaande praktijken te verhelpen, moet worden benut. Het Parlement 
moet met name betere toegang krijgen tot informatie over uitvoeringswerkzaamheden. 
Artikel 8 van de voorgestelde verordening moet daarom worden aangescherpt.

Momenteel omvatten uitvoeringswerkzaamheden niet alleen de opstelling van 
uitvoeringshandelingen. Er zijn ook gevallen waarin de wetgever op de hoogte zou moeten 
zijn van de omstandigheden van het ontbreken van een uitvoeringshandeling (bijvoorbeeld in 
de conformiteitscontroleprocedure van artikel 5 van verordening (EG) nr. 2099/2002, 
waarmee wordt beoordeeld of het noodzakelijk is IMO-regels om te zetten in EU-wetgeving).

In bepaalde gevallen waarvoor het comitologiebesluit van toepassing was, kreeg het 
Parlement toegang tot informatie dankzij samenwerking tussen de instellingen waarbij de 
periode van een maand voor de uitoefening van het recht van controle een rol speelde 
(bijvoorbeeld bij vertrouwelijke werkzaamheden zoals die voor de opstelling van de zwarte 
lijst van luchtvaartmaatschappijen, waarvoor een op consensus berustende spoedprocedure 
toegepast wordt). De afschaffing van deze periode lijkt alleen aanvaardbaar als het Parlement 
de garantie heeft dat het tijdig en zonder beperkingen toegang krijgt tot informatie.

AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie juridische 
zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het Europees Parlement en de Raad 
moeten op gezette tijden in kennis worden 
gesteld van de werkzaamheden van de 
comités.

(12) Het Europees Parlement en de Raad 
moeten op hetzelfde moment als de leden 
van de comités volledig in kennis worden 
gesteld van de werkzaamheden van de 
comités.

Motivering

Het Parlement moet beter worden ingelicht.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Totdat het EU-acquis in dit 
opzicht is aangepast aan het Verdrag van 
Lissabon, moeten het Europees Parlement 
en de Raad door middel van 
overgangsvoorschriften in staat worden 
gesteld om per geval passende controle uit 
te oefenen op de bevoegdheden die aan de 
Commissie zijn toegekend uit hoofde van 
artikel 202 van het EG-Verdrag en die nu 
onder de in artikel 290 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie vermelde bevoegdheidsdelegatie 
vallen.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten en 
voorgezeten door een vertegenwoordiger 
van de Commissie.

2. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten en 
voorgezeten door een vertegenwoordiger 
van de Commissie. Vertegenwoordigers 
van het Europees Parlement hebben het 
recht om als waarnemers aanwezig te zijn.

Motivering

Het Parlement moet beter worden ingelicht.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Europees Parlement en de Raad 
hebben toegang tot de in lid 1 bedoelde 
gegevens.

2. Het Europees Parlement en de Raad 
hebben op hetzelfde moment als de 
comités toegang tot de in lid 1 bedoelde 
gegevens en tot alle andere informatie die 
de comités tijdens hun werkzaamheden 
voorgelegd krijgen. Latere wijzigingen in 
documenten die aan het Europees 
Parlement en de Raad worden voorgelegd, 
moeten duidelijk geïdentificeerd worden, 
maar mogen de transparantie tussen de 
instellingen in geen geval verminderen.

Amendement 5
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Kwesties die onderworpen worden aan de 

werkzaamheden van de comités

Het Europees Parlement en de Raad 
mogen elke kwestie die aan de 
werkzaamheden van de comités 
onderworpen wordt, analyseren, 
bediscussiëren en becommentariëren. 

 

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De gevolgen van artikel 5 bis van het 
ingetrokken besluit blijven gehandhaafd 
voor de toepassing van de bestaande 
basisbesluiten waarin naar dat artikel wordt 
verwezen.

2. De gevolgen van artikel 5 bis, leden 3 
en 4 uitgezonderd, van het ingetrokken 
besluit blijven gehandhaafd voor de 
toepassing van de bestaande basisbesluiten 
waarin naar dat artikel wordt verwezen. 
Artikel 10, lid 2 bis, van deze verordening 
is eveneens van toepassing.

Motivering

Van toepassing is de minimumperiode om bezwaar aan te tekenen tegen gedelegeerde 
handelingen die is vastgesteld in de resolutie van het Parlement van 5 mei 2010 over de 
bevoegdheidsdelegatie.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 - Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanpassing van bestaande basisbesluiten Overgangsbepalingen
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Motivering

Er moet worden benadrukt dat het om tijdelijke bepalingen gaat, die niet meer zullen gelden 
zodra het hele acquis voor wat betreft gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen 
aan het Verdrag van Lissabon is aangepast.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Onderstaande procedure is van 
toepassing op maatregelen van algemene 
strekking.
(a) Alvorens een maatregel goed te 
keuren, dient de Commissie een definitief 
ontwerp in bij het Europees Parlement en 
de Raad.
(b) Het Europees Parlement of de Raad 
kan binnen twee maanden na de datum 
van indiening bezwaar maken tegen de 
maatregel. Op initiatief van het Europees 
Parlement of de Raad wordt deze termijn 
met twee maanden verlengd.
(c) Indien noch het Europees Parlement, 
noch de Raad bij het verstrijken van deze 
termijn bezwaar hebben gemaakt tegen de 
maatregel, keurt de Commissie deze goed. 
Indien het Europees Parlement en de 
Raad de Commissie allebei laten weten 
niet voornemens te zijn bezwaar te maken, 
kan de maatregel vóór het verstrijken van 
deze periode worden aangenomen en van 
kracht worden.
(d) Indien het Europees Parlement of de 
Raad bezwaar maakt tegen een maatregel, 
wordt deze niet goedgekeurd. De instelling 
die bezwaar maakt tegen de maatregel, 
geeft aan waarom zij dit doet.

Motivering

Dit mechanisme waarborgt de prerogatieven van de wetgevers en is bedoeld voor gevallen 
waarin een regelgevings- of beheersprocedure voor de vaststelling van maatregelen van 
algemene strekking moet worden vervangen door een procedure voor gedelegeerde 
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handelingen. De periode waarin bezwaar kan worden gemaakt, is de minimumperiode voor 
het aantekenen van bezwaar tegen gedelegeerde handelingen die is vastgesteld in de resolutie 
van het Parlement van 5 mei 2010 over de bevoegdheidsdelegatie. 
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