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Aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de
regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 VWEU –
deel I ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 april 2019 over het voorstel
voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een
aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan
de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400A(COD))
(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)
Het Europees Parlement,
–

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
(COM(2016)0799),

–

gezien artikel 294, lid 2, en artikel 33, artikel 43, lid 2, artikel 53, lid 1, artikel 62,
artikel 64, lid 2, artikel 91, artikel 100, lid 2, artikel 114, artikel 153, lid 2, onder b),
artikel 168, lid 4, onder a), artikel 168, lid 4, onder b), artikel 172, artikel 192, lid 1,
artikel 207, artikel 214, lid 3, en artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij
het Parlement is ingediend (C8-0524/2016),

–

gezien het advies van de Commissie juridische zaken over de voorgestelde rechtsgrond,

–

gezien artikel 294, lid 3, en artikel 33, artikel 43, lid 2, artikel 53, lid 1, artikel 62,
artikel 91, artikel 100, lid 2, artikel 114, artikel 153, lid 2, onder b), artikel 168, lid 4,
onder b, artikel 172, artikel 192, lid 1, artikel 207, lid 2, artikel 214, lid 3, en artikel 338,
lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–

gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 1 juni 20171,

–

gezien het advies van het Comité van de Regio's van 1 december 20172,

–

gezien de brieven van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie

1

PB C 288 van 31.8.2017, blz. 29.
PB C 164 van 8.5.2018, blz. 82.

2

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie industrie,
onderzoek en energie en de Commissie interne markt en consumentenbescherming,
–

gezien gezien het besluit van de Conferentie van voorzitters van 7 maart 2019 om de
Commissie juridische zaken toestemming te geven om het voornoemde
Commissievoorstel te splitsen en op basis daarvan twee afzonderlijke
wetgevingsverslagen op te stellen,

–

gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de
bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger
van de Raad bij brief van 27 februari 2019 gedane toezegging om het standpunt van het
Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie goed te keuren,

–

gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A8-0190/2019),

–

gezien de artikelen 59 en 39 van zijn Reglement,

–

gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen en het standpunt
in de vorm van amendementen van de Commissie economische en monetaire zaken, de
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie vervoer
en toerisme en de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8-0020/2018),

1.

stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.

hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke verklaring van het Europees
Parlement, de Raad en de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is
gevoegd;

3.

neemt kennis van de verklaring van de Commissie die als bijlage bij onderhavige
resolutie is gevoegd;

4.

verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

5.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

P8_TC1-COD(2016)0400A
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 17 april 2019 met
het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en
de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die voorzien in het gebruik
van de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie
(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 33,
artikel 43, lid 2, artikel 53, lid 1, artikel 62, ▌ artikel 91, artikel 100, lid 2, artikel 114, artikel
153, lid 2, punt b), ▌ artikel 168, lid 4, punt b), artikel 172, artikel 192, lid 1, artikel 207, lid
2, artikel 214, lid 3, en artikel 338, lid 1,
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,
Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1,
Gezien het advies van het Comité van de Regio's2,
Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure3,

1
2
3

PB C van 288 van 31.8.2017, blz. 29.
PB C van 164 van 8.5.2018, blz. 82.
Standpunt van het Europees Parlement van 17 april 2019.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Het Verdrag van Lissabon heeft het rechtskader voor de door de wetgever aan de
Commissie toegekende bevoegdheden ingrijpend gewijzigd en een onderscheid
ingevoerd tussen de aan de Commissie overgedragen bevoegdheden om
niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te stellen tot aanvulling of
wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van een wetgevingshandeling
(gedelegeerde handelingen), en de aan de Commissie toegekende bevoegdheden om
handelingen vast te stellen teneinde eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van
juridisch bindende handelingen van de Unie te waarborgen (uitvoeringshandelingen).

(2)

Wetgevingshandelingen die vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van
Lissabon zijn vastgesteld, kennen de Commissie bevoegdheden toe om maatregelen
te nemen volgens de bij artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG van de Raad1
ingevoerde regelgevingsprocedure met toetsing.

(3)

Eerdere voorstellen om wetgeving die verwijst naar de regelgevingsprocedure met
toetsing aan te passen aan het bij het Verdrag van Lissabon ingevoerde juridisch
kader ▌ werden ingetrokken2 wegens de stilstand in de interinstitutionele
onderhandelingen.

1

2

Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de
uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (PB L 184 van
17.7.1999, blz. 23).
▌ PB C 80 van 7.2.2015, blz. 17.

(4)

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie bereikten vervolgens
overeenstemming over een nieuw kader voor gedelegeerde handelingen in het
Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven1, en onderkenden
dat alle bestaande wetgeving moest worden aangepast aan het bij het Verdrag van
Lissabon ingevoerde juridisch kader. Met name waren zij het erover eens dat alle
basishandelingen die nog voorzien in de regelgevingsprocedure met toetsing, met
hoge prioriteit en spoed moesten worden aangepast. De Commissie verbond zich
ertoe om uiterlijk eind 2016 een voorstel voor die aanpassing op te stellen.

(5)

De meeste bevoegdheidstoekenningen in basishandelingen die voorzien in de
regelgevingsprocedure met toetsing, voldoen aan de criteria van artikel 290, lid 1,
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en moeten
aan die bepaling worden aangepast.

(6)

Andere bevoegdheidstoekenningen in basishandelingen die voorzien in de
regelgevingsprocedure met toetsing, voldoen aan de criteria van artikel 291, lid 2,
VWEU en moeten aan die bepaling worden aangepast.
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PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

(7)

Indien uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie worden overgedragen, moeten
deze bevoegdheden worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr.
182/2011 van het Europees Parlement en de Raad1.

(8)

In een beperkt aantal basishandelingen die voorzien in de regelgevingsprocedure
met toetsing, zijn de respectieve bevoegdheidstoekenningen niet meer nodig en
moeten zij bijgevolg worden geschrapt.

(9)

In punt 31 van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter
wetgeven staat dat bevoegdheidsdelegaties mogen worden gebundeld, mits de
Commissie zorgt voor een objectieve motivering op basis van een wezenlijk
verband tussen twee of meer bevoegdheidsdelegaties in één wetgevingshandeling,
en tenzij in de wetgevingshandeling anders is bepaald. Overleg bij de
voorbereiding van gedelegeerde handelingen dient tevens om te bepalen tussen
welke bevoegdheidsdelegaties er een wezenlijk verband wordt geacht te bestaan. In
die gevallen wordt in eventuele bezwaren van het Europees Parlement of de Raad
duidelijk aangegeven op welke bevoegdheidsdelegatie het bezwaar specifiek
betrekking heeft. In een beperkt aantal in de bijlage bij deze verordening vermelde
basishandelingen is in de basishandeling een duidelijke bepaling opgenomen over
de vaststelling van afzonderlijke gedelegeerde handelingen voor verschillende
gedelegeerde bevoegdheden.

1

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot
vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze
waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie
controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

(10)

Deze verordening mag geen gevolgen hebben voor lopende procedures waarin het
betrokken comité reeds vóór de inwerkingtreding van deze verordening advies heeft
uitgebracht overeenkomstig artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

(11)

Daar de aanpassingen en wijzigingen alleen betrekking hebben op procedures op het
niveau van de Unie, hoeven zij in het geval van richtlijnen niet te worden omgezet
door de lidstaten.

(12)

De betrokken handelingen moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in de bijlage opgenomen handelingen worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage.
Artikel 2
Deze verordening laat lopende procedures waarin een comité reeds advies heeft uitgebracht
overeenkomstig artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG, onverlet.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te ...,

Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitter
______________

BIJLAGE
▌
I.

COMMUNICATIENETWERKEN, INHOUD EN TECHNOLOGIE

▌
1.

Verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april
2002 betreffende de invoering van het .eu-topniveaudomein1

1

PB L 113 van 30.4.2002, blz. 1.

Teneinde de voorwaarden te bepalen voor de implementatie van het
.eu-landcodetopniveaudomein (ccTLD) dat is ingevoerd bij Verordening (EG) nr.
733/2002, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om
overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen tot aanvulling van de
verordening met de criteria en de procedure voor de aanwijzing van het register, met
regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de uitvoering en functies van
het.eu-topniveaudomein (TLD), en met de beginselen van het overheidsbeleid inzake
registratie. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende
werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op
deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de
beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter
wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding
van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle
documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun
deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen
van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde
handelingen.

Dienovereenkomstig wordt Verordening (EG) nr. 733/2002 als volgt gewijzigd:
1)

in artikel 3, lid 1, eerste alinea, wordt punt a) vervangen door:
"a)

voor de vaststelling van gedelegeerde handelingen overeenkomstig
artikel 5 bis tot aanvulling van deze verordening door het vaststellen van
de criteria en de procedure voor de aanwijzing van het register.
Indien zulks bij de vaststelling van de criteria en de procedure voor de
aanwijzing van het register om dwingende redenen van urgentie vereist
is, is de in artikel 5 ter neergelegde procedure van toepassing op
overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handelingen;";

2)

artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
a)

in lid 1 wordt de eerste alinea vervangen door:
"Na raadpleging van het register is de Commissie bevoegd om
overeenkomstig artikel 5 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot
aanvulling van deze verordening met regels met betrekking tot het
overheidsbeleid voor de toepassing en werking van
het.eu-topniveaudomein (TLD), en inzake de beginselen van het
overheidsbeleid inzake registratie.";

b)

in lid 2 wordt de derde alinea vervangen door:
"Indien een lidstaat of de Commissie binnen 30 dagen na de
bekendmaking bezwaar maakt tegen een naam op een meegedeelde lijst,
is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 5 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot aanvulling van deze verordening teneinde
de situatie te verhelpen.";

3)

de volgende artikelen ▌worden ingevoegd:
"Artikel 5 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 3, lid 1, en artikel 5, leden 1 en 2, bedoelde bevoegdheid om
gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie
toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van … [datum van
inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt
uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een
verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie
wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het
Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het
einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3, lid 1, en artikel 5,
leden 1 en 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het
besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit
genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op
een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds
van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 3, lid 1, en artikel 5, leden 1 en 2,
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 de handeling aan het Europees
Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het
Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.

Artikel 5 ter
Spoedprocedure
1.

Een overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling
treedt onverwijld in werking en is van toepassing zolang geen bezwaar
wordt gemaakt overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving van de
gedelegeerde handeling aan het Europees Parlement en de Raad wordt
vermeld om welke redenen wordt gebruikgemaakt van de
spoedprocedure.

2.

Het Europees Parlement of de Raad kan overeenkomstig de in artikel 5
bis, lid 6, bedoelde procedure bezwaar maken tegen een gedelegeerde
handeling. In dat geval trekt de Commissie de handeling onmiddellijk in
na de kennisgeving van het besluit waarbij het Europees Parlement of de
Raad bezwaar maakt.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

4)
2.

in artikel 6 worden de leden 3 en 4 geschrapt.

Beschikking nr. 626/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni
2008 inzake de selectie en machtiging van systemen die mobiele satellietdiensten
(MSS) leveren1
Teneinde eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Beschikking nr.
626/2008/EG te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden
worden toegekend ten aanzien van passende regelingen voor de gecoördineerde
toepassing van de handhavingsregels. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.

1

PB L 172 van 2.7.2008, blz. 15.

Dienovereenkomstig wordt Beschikking nr. 626/2008/EG als volgt gewijzigd:
1)

in artikel 9 wordt lid 3 vervangen door:
"3.

De Commissie kan bij uitvoeringshandelingen maatregelen vaststellen tot
bepaling van passende regelingen voor de gecoördineerde toepassing van
de in lid 2 van dit artikel bedoelde handhavingsregels, met inbegrip van
de regels voor gecoördineerde opschorting of intrekking van
machtigingen vanwege inbreuken op de in artikel 7, lid 2, bedoelde
gemeenschappelijke voorwaarden. Deze uitvoeringshandelingen worden
volgens de in artikel 10, lid 3, bedoelde procedure vastgesteld.";

2)

in artikel 10 wordt lid 4 geschrapt.

II.

HUMANITAIRE HULP EN CIVIELE BESCHERMING
Verordening (EG) nr. 1257/96 van de Raad van 20 juni 1996 betreffende humanitaire
hulp1
Sinds de vaststelling van de verordening in 1996 heeft de Commissie nooit
maatregelen overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing hoeven vast te
stellen om niet-essentiële onderdelen van Verordening (EG) nr. 1257/96 te wijzigen.
Naar verwachting zal dit in de toekomst evenmin noodzakelijk zijn. Daarom moet de
mogelijkheid om uitvoeringsmaatregelen vast te stellen volgens de
regelgevingsprocedure met toetsing worden geschrapt uit Verordening (EG) nr.
1257/96, en hoeft aan de Commissie geen bevoegdheid te worden overgedragen ▌.
Dienovereenkomstig wordt Verordening (EG) nr. 1257/96 als volgt gewijzigd:

1

1)

in artikel 15 wordt lid 1 geschrapt;

2)

in artikel 17 wordt lid 4 geschrapt.

PB L 163 van 2.7.1996, blz. 1.

III.

WERKGELEGENHEID, SOCIALE ZAKEN EN INCLUSIE

▌
1.

Richtlijn 89/654/EEG van de Raad van 30 november 1989 betreffende
minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor arbeidsplaatsen (eerste
bijzondere Richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)1

1

PB L 393 van 30.12.1989, blz. 1.

Teneinde rekening te houden met de technische harmonisatie en normalisatie met
betrekking tot het ontwerp, de vervaardiging of de constructie van delen van
arbeidsplaatsen, alsmede met de technische vooruitgang, wijzigingen in
internationale voorschriften of specificaties en kennis op het gebied van
arbeidsplaatsen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om
overeenkomstig artikel 290 VWEU zuiver technische wijzigingen aan te brengen in
de bijlagen bij Richtlijn 89/654/EEG. Het is van bijzonder belang dat de Commissie
bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder
meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming
met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april
2016 over beter wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de
voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en
de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en
hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de
deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding
van de gedelegeerde handelingen.

Overeenkomstig het besluit van de Raad van 22 juli 20031 wordt de Commissie bij
de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van activiteiten op het gebied van de
veiligheid en de gezondheid op het werk bijgestaan door het Raadgevend Comité
voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats.
Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 89/654/EEG als volgt gewijzigd:
1)

artikel 9 wordt vervangen door:
"Artikel 9
Wijzigingen in de bijlagen
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen om zuiver technische wijzigingen aan te brengen
in de bijlagen, teneinde rekening te houden met de technische harmonisatie en
normalisatie met betrekking tot het ontwerp, de vervaardiging of de constructie
van delen van arbeidsplaatsen, alsmede met de technische vooruitgang,
wijzigingen in internationale voorschriften of specificaties en kennis op het
gebied van arbeidsplaatsen.

1

Besluit van de Raad van 22 juli 2003 tot oprichting van een Raadgevend Comité voor veiligheid
en gezondheid op de arbeidsplaats (PB C 218 van 13.9.2003, blz. 1).

Indien, in naar behoren gemotiveerde en uitzonderlijke gevallen van
onmiddellijke, rechtstreekse en ernstige risico’s voor de lichamelijke
gezondheid en veiligheid van werknemers en andere personen, om dwingende
redenen van urgentie ▌ binnen een zeer kort tijdsbestek actie vereist is, is de
in artikel 9 ter neergelegde procedure van toepassing op overeenkomstig dit
artikel vastgestelde gedelegeerde handelingen.";
2)

de volgende artikelen ▌worden ingevoegd:
"Artikel 9 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 9 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast
te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf
jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze
wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden
voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 9 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 9 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 de
handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.

Artikel 9 ter
Spoedprocedure
1.

Een overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling
treedt onverwijld in werking en is van toepassing zolang geen bezwaar
wordt gemaakt overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving van de
gedelegeerde handeling aan het Europees Parlement en de Raad wordt
vermeld om welke redenen wordt gebruikgemaakt van de
spoedprocedure.

2.

Het Europees Parlement of de Raad kan overeenkomstig de in artikel 9
bis, lid 6, bedoelde procedure bezwaar maken tegen een gedelegeerde
handeling. In dat geval trekt de Commissie de handeling onmiddellijk in
na de kennisgeving van het besluit waarbij het Europees Parlement of de
Raad bezwaar maakt.
__________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.".

2.

Richtlijn 89/656/EEG van de Raad van 30 november 1989 betreffende de
minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor het gebruik op het werk
van persoonlijke beschermingsmiddelen door de werknemers (derde bijzondere
Richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)1
Teneinde rekening te houden met de technische harmonisatie en normalisatie,
alsmede met de technische vooruitgang, wijzigingen in internationale voorschriften
of specificaties en kennis op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen,
moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig
artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen om zuiver technische wijzigingen aan
te brengen in de bijlagen bij Richtlijn 89/656/EEG. Het is van bijzonder belang dat
de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen
overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in
overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel
Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor
gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het
Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de
deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot
de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich
bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

1

PB L 393 van 30.12.1989, blz. 18.

Overeenkomstig het besluit van 22 juli 2003 wordt de Commissie bij de
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van activiteiten op het gebied van de
veiligheid en de gezondheid op het werk bijgestaan door het Raadgevend Comité
voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats.
Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 89/656/EEG als volgt gewijzigd:
1)

artikel 9 wordt vervangen door:
"Artikel 9
Wijzigingen in de bijlagen
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen om zuiver technische wijzigingen aan te brengen in
de bijlagen, ▌ teneinde rekening te houden met de technische harmonisatie en
normalisatie, alsmede met de technische vooruitgang, wijzigingen in
internationale voorschriften of specificaties en kennis op het gebied van
persoonlijke beschermingsmiddelen.

Indien, in naar behoren gemotiveerde en uitzonderlijke gevallen van
onmiddellijke, rechtstreekse en ernstige risico’s voor de lichamelijke
gezondheid en veiligheid van werknemers en andere personen, om dwingende
redenen van urgentie ▌ binnen een zeer kort tijdsbestek actie vereist is, is de
in artikel 9 ter, neergelegde procedure van toepassing op overeenkomstig dit
artikel vastgestelde gedelegeerde handelingen.";
2)

de volgende artikelen ▌worden ingevoegd:
"Artikel 9 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 9 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast
te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf
jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze
wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden
voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 9 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 9 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 de
handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.

Artikel 9 ter
Spoedprocedure
1.

Een overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling
treedt onverwijld in werking en is van toepassing zolang geen bezwaar
wordt gemaakt overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving van de
gedelegeerde handeling aan het Europees Parlement en de Raad wordt
vermeld om welke redenen wordt gebruikgemaakt van de
spoedprocedure.

2.

Het Europees Parlement of de Raad kan overeenkomstig de in artikel 9
bis, lid 6, bedoelde procedure bezwaar maken tegen een gedelegeerde
handeling. In dat geval trekt de Commissie de handeling onmiddellijk in
na de kennisgeving van het besluit waarbij het Europees Parlement of de
Raad bezwaar maakt.
__________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.".

3.

Richtlijn 90/269/EEG van de Raad van 29 mei 1990 betreffende de
minimumveiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor het manueel
hanteren van lasten met gevaar voor met name rugletsel voor de
werknemers (vierde bijzondere Richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1,
van Richtlijn 89/391/EEG)1

1

PB L 156 van 21.6.1990, blz. 9.

Teneinde rekening te houden met de technische vooruitgang, wijzigingen in
internationale voorschriften of specificaties en kennis op het gebied van het manueel
hanteren van lasten met gevaar voor met name rugletsel voor de werknemers, moet
aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel
290 VWEU handelingen vast te stellen om zuiver technische wijzigingen aan te
brengen in de bijlagen bij Richtlijn 90/269/EEG ▌. Het is van bijzonder belang dat
de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen
overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in
overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel
Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor
gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het
Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de
deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot
de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich
bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

Overeenkomstig het besluit van 22 juli 2003 wordt de Commissie bij de
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van activiteiten op het gebied van de
veiligheid en de gezondheid op het werk bijgestaan door het Raadgevend Comité
voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats.
Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 90/269/EEG als volgt gewijzigd:
1)

artikel 8 wordt vervangen door:
"Artikel 8
Wijzigingen in de bijlagen
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 8 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen om zuiver technische wijzigingen aan te brengen in
de bijlagen, teneinde rekening te houden met de technische vooruitgang,
wijzigingen in internationale voorschriften of specificaties en kennis op het
gebied van het manueel hanteren van lasten.

Indien, in naar behoren gemotiveerde en uitzonderlijke gevallen van
onmiddellijke, rechtstreekse en ernstige risico’s voor de lichamelijke
gezondheid en veiligheid van werknemers en andere personen, om dwingende
redenen van urgentie ▌ binnen een zeer kort tijdsbestek actie vereist is, is de
in artikel 8 ter, neergelegde procedure van toepassing op overeenkomstig dit
artikel vastgestelde gedelegeerde handelingen.";
2)

de volgende artikelen worden ingevoegd:
"Artikel 8 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 8 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast
te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf
jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze
wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden
voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 8 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 8 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 de
handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.

Artikel 8 ter
Spoedprocedure
1.

Een overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling
treedt onverwijld in werking en is van toepassing zolang geen bezwaar
wordt gemaakt overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving van de
gedelegeerde handeling aan het Europees Parlement en de Raad wordt
vermeld om welke redenen wordt gebruikgemaakt van de
spoedprocedure.

2.

Het Europees Parlement of de Raad kan overeenkomstig de in artikel 8
bis, lid 6, bedoelde procedure bezwaar maken tegen een gedelegeerde
handeling. In dat geval trekt de Commissie de handeling onmiddellijk in
na de kennisgeving van het besluit waarbij het Europees Parlement of de
Raad bezwaar maakt.
____________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.".

4.

Richtlijn 90/270/EEG van de Raad van 29 mei 1990 betreffende
minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid met betrekking tot het
werken met beeldschermapparatuur (vijfde bijzondere Richtlijn in de zin van artikel
16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)1
Teneinde rekening te houden met de technische vooruitgang, wijzigingen in
internationale voorschriften of specificaties en de kennis op het gebied van
beeldschermapparatuur, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden
overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen om
zuiver technische wijzigingen aan te brengen in de bijlage bij Richtlijn 90/270/EEG
▌. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende
werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op
deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de
beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016
over beter wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de
voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en
de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en
hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de
deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding
van de gedelegeerde handelingen.

1

PB L 156 van 21.6.1990, blz. 14.

Overeenkomstig het besluit van 22 juli 2003 wordt de Commissie bij de
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van activiteiten op het gebied van de
veiligheid en de gezondheid op het werk bijgestaan door het Raadgevend Comité
voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats.
Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 90/270/EEG als volgt gewijzigd:
1)

artikel 10 wordt vervangen door:
"Artikel 10
Wijzigingen in de bijlage
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen om zuiver technische wijzigingen aan te brengen in
de bijlage, ▌ teneinde rekening te houden met de technische vooruitgang,
ontwikkelingen in internationale voorschriften of specificaties of de kennis op
het gebied van beeldschermapparatuur.

Indien, in naar behoren gemotiveerde en uitzonderlijke gevallen van
onmiddellijke, rechtstreekse en ernstige risico’s voor de lichamelijke
gezondheid en veiligheid van werknemers en andere personen, om dwingende
redenen van urgentie ▌ binnen een zeer kort tijdsbestek actie vereist is, is de
in artikel 10 ter, neergelegde procedure van toepassing op overeenkomstig dit
artikel vastgestelde gedelegeerde handelingen. ";
2)

de volgende artikelen ▌worden ingevoegd:
"Artikel 10 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 10 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast
te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf
jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze
wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden
voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 10 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 10 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
de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.

Artikel 10 ter
Spoedprocedure
1.

Een overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling
treedt onverwijld in werking en is van toepassing zolang geen bezwaar
wordt gemaakt overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving van de
gedelegeerde handeling aan het Europees Parlement en de Raad wordt
vermeld om welke redenen wordt gebruikgemaakt van de
spoedprocedure.

2.

Het Europees Parlement of de Raad kan overeenkomstig de in artikel 10
bis, lid 6, bedoelde procedure bezwaar maken tegen een gedelegeerde
handeling. In dat geval trekt de Commissie de handeling onmiddellijk in
na de kennisgeving van het besluit waarbij het Europees Parlement of de
Raad bezwaar maakt.
_________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.".

5.

Richtlijn 92/29/EEG van de Raad van 31 maart 1992 betreffende de
minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid ter bevordering van een
betere medische hulpverlening aan boord van schepen1
Teneinde rekening te houden met de technische vooruitgang of wijzigingen in
internationale voorschriften of specificaties en nieuwe bevindingen op het gebied van
medische hulpverlening aan boord van schepen, moet aan de Commissie de
bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU
handelingen vast te stellen om zuiver technische wijzigingen aan te brengen in de
bijlagen bij Richtlijn 92/29/EEG▌. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij
haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder
meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming
met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april
2016 over beter wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de
voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en
de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en
hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de
deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding
van de gedelegeerde handelingen.

1

PB L 113 van 30.4.1992, blz. 19.

Overeenkomstig het besluit van 22 juli 2003 wordt de Commissie bij de
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van activiteiten op het gebied van de
veiligheid en de gezondheid op het werk bijgestaan door het Raadgevend Comité
voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats.
Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 92/29/EEG als volgt gewijzigd:
1)

artikel 8 wordt vervangen door:
"Artikel 8
Wijzigingen in de bijlagen
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 8 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen om zuiver technische wijzigingen aan te brengen in
de bijlagen, ▌ teneinde rekening te houden met de technische vooruitgang,
wijzigingen in internationale voorschriften of specificaties en nieuwe
bevindingen op het gebied van medische hulpverlening aan boord van schepen.

Indien, in naar behoren gemotiveerde en uitzonderlijke gevallen van
onmiddellijke, rechtstreekse en ernstige risico’s voor de lichamelijke
gezondheid en veiligheid van werknemers en andere personen, om dwingende
redenen van urgentie ▌ binnen een zeer kort tijdsbestek actie vereist is, is de
in artikel 8 ter, neergelegde procedure van toepassing op overeenkomstig dit
artikel vastgestelde gedelegeerde handelingen.";
2)

de volgende artikelen ▌worden ingevoegd:
"Artikel 8 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 8 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast
te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf
jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze
wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden
voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 8 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 8 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 de
handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.

Artikel 8 ter
Spoedprocedure
1.

Een overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling
treedt onverwijld in werking en is van toepassing zolang geen bezwaar
wordt gemaakt overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving van de
gedelegeerde handeling aan het Europees Parlement en de Raad wordt
vermeld om welke redenen wordt gebruikgemaakt van de
spoedprocedure.

2.

Het Europees Parlement of de Raad kan overeenkomstig de in artikel 8
bis, lid 6, bedoelde procedure bezwaar maken tegen een gedelegeerde
handeling. In dat geval trekt de Commissie de handeling onmiddellijk in
na de kennisgeving van het besluit waarbij het Europees Parlement of de
Raad bezwaar maakt.
_____________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.".

6.

Richtlijn 92/57/EEG van de Raad van 24 juni 1992 betreffende de
minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele
bouwplaatsen (achtste bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn
89/391/EEG)1
Teneinde rekening te houden met de technische harmonisatie en normalisatie,
alsmede met de technische vooruitgang, wijzigingen in internationale voorschriften
of specificaties en kennis op het gebied van tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, moet
aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel
290 VWEU handelingen vast te stellen om zuiver technische wijzigingen aan te
brengen in bijlage IV bij Richtlijn 92/57/EEG ▌. Het is van bijzonder belang dat de
Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen
overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in
overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel
Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor
gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het
Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de
deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot
de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich
bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

1

PB L 245 van 26.8.1992, blz. 6.

Overeenkomstig het besluit van 22 juli 2003 wordt de Commissie bij de
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van activiteiten op het gebied van de
veiligheid en de gezondheid op het werk bijgestaan door het Raadgevend Comité
voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats.
Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 92/57/EEG als volgt gewijzigd:
1)

artikel 13 wordt vervangen door:
"Artikel 13
Wijzigingen in bijlage IV
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen om zuiver technische wijzigingen aan te brengen in
bijlage IV, ▌ teneinde rekening te houden met de technische harmonisatie en
normalisatie, de technische vooruitgang, wijzigingen in internationale
voorschriften of specificaties en kennis op het gebied van tijdelijke of mobiele
bouwplaatsen.

Indien, in naar behoren gemotiveerde en uitzonderlijke gevallen van
onmiddellijke, rechtstreekse en ernstige risico’s voor de lichamelijke
gezondheid en veiligheid van werknemers en andere personen, om dwingende
redenen van urgentie ▌ binnen een zeer kort tijdsbestek actie vereist is, is de
in artikel 13 ter, neergelegde procedure van toepassing op overeenkomstig dit
artikel vastgestelde gedelegeerde handelingen.";
2)

de volgende artikelen ▌worden ingevoegd:
"Artikel 13 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 13 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast
te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf
jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze
wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden
voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 13 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 13 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
de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.

Artikel 13 ter
Spoedprocedure
1.

Een overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling
treedt onverwijld in werking en is van toepassing zolang geen bezwaar
wordt gemaakt overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving van de
gedelegeerde handeling aan het Europees Parlement en de Raad wordt
vermeld om welke redenen wordt gebruikgemaakt van de
spoedprocedure.

2.

Het Europees Parlement of de Raad kan overeenkomstig de in artikel 13
bis, lid 6, bedoelde procedure bezwaar maken tegen een gedelegeerde
handeling. In dat geval trekt de Commissie de handeling onmiddellijk in
na de kennisgeving van het besluit waarbij het Europees Parlement of de
Raad bezwaar maakt.

___________________
*

PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.".

7.

Richtlijn 92/58/EEG van de Raad van 24 juni 1992 betreffende de
minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het
werk (negende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn
89/391/EEG)1
Teneinde rekening te houden met de technische harmonisatie en normalisatie, de
technische vooruitgang, wijzigingen in internationale voorschriften of specificaties
en kennis op het gebied van veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk,
moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig
artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen om zuiver technische wijzigingen aan
te brengen in de bijlagen bij Richtlijn 92/58/EEG ▌. Het is van bijzonder belang dat
de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen
overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in
overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel
Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor
gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het
Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de
deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot
de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich
bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

1

PB L 245 van 26.8.1992, blz. 23.

Overeenkomstig het besluit van 22 juli 2003 wordt de Commissie bij de
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van activiteiten op het gebied van de
veiligheid en de gezondheid op het werk bijgestaan door het Raadgevend Comité
voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats.
Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 92/58/EEG als volgt gewijzigd:
1)

artikel 9 wordt vervangen door:
"Artikel 9
Wijzigingen in de bijlagen
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen om zuiver technische wijzigingen aan te brengen in
de bijlagen, ▌ teneinde rekening te houden met de technische harmonisatie en
normalisatie op het gebied van het ontwerp en de vervaardiging van middelen
of inrichtingen voor de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk,
alsmede met de technische vooruitgang, wijzigingen in internationale
voorschriften of specificaties en kennisevolutie op het gebied van de
veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk.

Indien, in naar behoren gemotiveerde en uitzonderlijke gevallen van
onmiddellijke, rechtstreekse en ernstige risico’s voor de lichamelijke
gezondheid en veiligheid van werknemers en andere personen, om dwingende
redenen van urgentie ▌ binnen een zeer kort tijdsbestek actie vereist is, is de
in artikel 9 ter, neergelegde procedure van toepassing op overeenkomstig dit
artikel vastgestelde gedelegeerde handelingen. ";
2)

de volgende artikelen ▌worden ingevoegd:
"Artikel 9 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 9 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast
te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf
jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze
wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden
voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 9 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 9 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 de
handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.

Artikel 9 ter
Spoedprocedure
1.

Een overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling
treedt onverwijld in werking en is van toepassing zolang geen bezwaar
wordt gemaakt overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving van de
gedelegeerde handeling aan het Europees Parlement en de Raad wordt
vermeld om welke redenen wordt gebruikgemaakt van de
spoedprocedure.

2.

Het Europees Parlement of de Raad kan overeenkomstig de in artikel 9
bis, lid 6, bedoelde procedure bezwaar maken tegen een gedelegeerde
handeling. In dat geval trekt de Commissie de handeling onmiddellijk in
na de kennisgeving van het besluit waarbij het Europees Parlement of de
Raad bezwaar maakt.
_______________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.".

▌

8.

Richtlijn 94/33/EG van de Raad van 22 juni 1994 betreffende de bescherming van
jongeren op het werk1
Teneinde jongeren op het werk adequaat te beschermen en teneinde rekening te
houden met de technische vooruitgang, wijzigingen in internationale regels of
specificaties en kennisevolutie, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden
overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen om
zuiver technische wijzigingen aan te brengen in de bijlage bij Richtlijn 94/33/EG ▌.
Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende
werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op
deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de
beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016
over beter wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de
voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en
de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en
hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de
deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding
van de gedelegeerde handelingen.

1

PB L 216 van 20.8.1994, blz. 12.

Overeenkomstig het besluit van 22 juli 2003 wordt de Commissie bij de
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van activiteiten op het gebied van de
veiligheid en de gezondheid op het werk bijgestaan door het Raadgevend Comité
voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats.
Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 94/33/EG als volgt gewijzigd:
1)

artikel 15 wordt vervangen door:
"Artikel 15
Wijzigingen in de bijlage
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen om zuiver technische wijzigingen aan te brengen
in de bijlage, ▌ teneinde rekening te houden met de technische vooruitgang,
wijzigingen in internationale regels of specificaties en kennisevolutie op het
gebied van de bescherming van jongeren op het werk.";

2)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 15 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 15 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast
te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf
jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze
wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden
voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 15 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 15 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
de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.".

9.

Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de bescherming van de
gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op
het werk (14e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn
89/391/EEG)1

1

PB L 131 van 5.5.1998, blz. 11.

Teneinde werknemers adequaat te beschermen tegen risico's voor hun gezondheid en
veiligheid en teneinde rekening te houden met de technische harmonisatie en
normalisatie, de technische vooruitgang, wijzigingen in internationale normen of
specificaties en nieuwe bevindingen op het gebied van chemische agentia, moet aan
de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290
VWEU handelingen vast te stellen om zuiver technische wijzigingen aan te brengen
in de bijlagen bij Richtlijn 98/24/EG ▌ en die richtlijn aan te vullen met nieuwe of
herziene indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling. Het is van
bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot
passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die
raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in
het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌. Met name
om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde
handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op
hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen
systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de
Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde
handelingen.

Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 98/24/EG als volgt gewijzigd:
1)

in artikel 3, lid 2, wordt de tweede alinea vervangen door:
"De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 12 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot aanvulling van deze richtlijn met nieuwe of
herziene indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling als
bedoeld in de eerste alinea van dit lid, rekening houdend met de
beschikbaarheid van meettechnieken.
De lidstaten houden werknemers- en werkgeversorganisaties op de hoogte van
de op Unieniveau vastgestelde grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.
Indien, in naar behoren gemotiveerde en uitzonderlijke gevallen van
onmiddellijke, rechtstreekse en ernstige risico’s voor de lichamelijke
gezondheid en veiligheid van werknemers en andere personen, om dwingende
redenen van urgentie ▌ binnen een zeer kort tijdsbestek actie vereist is, is de
in artikel 12 ter neergelegde procedure van toepassing op overeenkomstig dit
artikel vastgestelde gedelegeerde handelingen.";

2)

in artikel 12 wordt lid 1 vervangen door:
"1.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 12 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen om zuiver technische
wijzigingen aan te brengen in de bijlagen, ▌ teneinde rekening te
houden met de technische harmonisatie en normalisatie, de technische
vooruitgang, wijzigingen in internationale normen of specificaties en
nieuwe bevindingen op het gebied van chemische agentia.
Indien, in naar behoren gemotiveerde en uitzonderlijke gevallen van
onmiddellijke, rechtstreekse en ernstige risico’s voor de lichamelijke
gezondheid en veiligheid van werknemers en andere personen, om
dwingende redenen van urgentie ▌ binnen een zeer kort tijdsbestek actie
vereist is, is de in artikel 12 ter neergelegde procedure van toepassing op
overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handelingen.";

3)

de volgende artikelen ▌worden ingevoegd:
"Artikel 12 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 3, lid 2, en artikel 12, lid 1, bedoelde bevoegdheid om
gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie
toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van … [datum van
inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt
uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een
verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie
wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het
Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het
einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3, lid 2, en artikel
12, lid 1, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het
besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit
genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op
een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds
van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, en artikel 12, lid 1, 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 de handeling aan het Europees Parlement en de
Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als
de Raad voor 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 twee
maanden verlengd.

Artikel 12 ter
Spoedprocedure
1.

Een overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling
treedt onverwijld in werking en is van toepassing zolang geen bezwaar
wordt gemaakt overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving van de
gedelegeerde handeling aan het Europees Parlement en de Raad wordt
vermeld om welke redenen wordt gebruikgemaakt van de
spoedprocedure.

2.

Het Europees Parlement of de Raad kan overeenkomstig de in artikel 12
bis, lid 6, bedoelde procedure bezwaar maken tegen een gedelegeerde
handeling. In dat geval trekt de Commissie de handeling onmiddellijk in
na de kennisgeving van het besluit waarbij het Europees Parlement of de
Raad bezwaar maakt.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.".

▌
10.

Richtlijn 2002/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002
betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met
betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia
(trillingen) (zestiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn
89/391/EEG)1

1

PB L 177 van 6.7.2002, blz. 13.

Teneinde rekening te houden met de technische harmonisatie en normalisatie met
betrekking tot het ontwerp, de bouw, de vervaardiging of de constructie van
arbeidsmiddelen en werkplekken, alsmede met de technische vooruitgang,
wijzigingen in geharmoniseerde Europese normen of specificaties en nieuwe
bevindingen op het gebied van mechanische trillingen, moet aan de Commissie de
bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU
handelingen vast te stellen om zuiver technische wijzigingen aan te brengen in de
bijlage bij Richtlijn 2002/44/EG ▌. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij
haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder
meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming
met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april
2016 over beter wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de
voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en
de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en
hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de
deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding
van de gedelegeerde handelingen.

Overeenkomstig het besluit van 22 juli 2003 wordt de Commissie bij de
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van activiteiten op het gebied van de
veiligheid en de gezondheid op het werk bijgestaan door het Raadgevend Comité
voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats.
Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 2002/44/EG als volgt gewijzigd:
1)

artikel 11 wordt vervangen door:
"Artikel 11
Wijzigingen in de bijlage
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen om zuiver technische wijzigingen aan te brengen
in de bijlage, ▌ teneinde rekening te houden met de technische harmonisatie en
normalisatie met betrekking tot het ontwerp, de bouw, de vervaardiging of de
constructie van arbeidsmiddelen en werkplekken, alsmede met de technische
vooruitgang, wijzigingen in geharmoniseerde Europese normen of specificaties
en nieuwe bevindingen op het gebied van mechanische trillingen.

Indien, in naar behoren gemotiveerde en uitzonderlijke gevallen van
onmiddellijke, rechtstreekse en ernstige risico’s voor de lichamelijke
gezondheid en veiligheid van werknemers en andere personen, om dwingende
redenen van urgentie ▌ binnen een zeer kort tijdsbestek actie vereist is, is de
in artikel 11 ter, neergelegde procedure van toepassing op overeenkomstig dit
artikel vastgestelde gedelegeerde handelingen.";
2)

de volgende artikelen ▌worden ingevoegd:
"Artikel 11 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 11 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast
te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf
jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze
wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden
voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 11 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 11 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
de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.

Artikel 11 ter
Spoedprocedure
1.

Een overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling
treedt onverwijld in werking en is van toepassing zolang geen bezwaar
wordt gemaakt overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving van de
gedelegeerde handeling aan het Europees Parlement en de Raad wordt
vermeld om welke redenen wordt gebruikgemaakt van de
spoedprocedure.

2.

Het Europees Parlement of de Raad kan overeenkomstig de in artikel 11
bis, lid 6, bedoelde procedure bezwaar maken tegen een gedelegeerde
handeling. In dat geval trekt de Commissie de handeling onmiddellijk in
na de kennisgeving van het besluit waarbij het Europees Parlement of de
Raad bezwaar maakt.
________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

3)

artikel 12 wordt geschrapt.

11.

Richtlĳn 2003/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 februari 2003
betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met
betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia
(lawaai) (zeventiende bĳzondere richtlĳn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlĳn
89/391/EEG)1

1

PB L 042 van 15.2.2003, blz. 38.

Teneinde rekening te houden met de technische harmonisatie en normalisatie met
betrekking tot het ontwerp, de bouw, de vervaardiging of de constructie van
arbeidsmiddelen en werkplekken, alsmede met de technische vooruitgang,
wijzigingen in geharmoniseerde Europese normen of specificaties en nieuwe
bevindingen op het gebied van lawaai, moet aan de Commissie de bevoegdheid
worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te
stellen om zuiver technische wijzigingen aan te brengen in Richtlijn 2003/10/EG.
Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende
werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op
deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de
beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016
over beter wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de
voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en
de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en
hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de
deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding
van de gedelegeerde handelingen.

Overeenkomstig het besluit van 22 juli 2003 wordt de Commissie bij de
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van activiteiten op het gebied van de
veiligheid en de gezondheid op het werk bijgestaan door het Raadgevend Comité
voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats.
Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 2003/10/EG als volgt gewijzigd:
1)

artikel 12 wordt vervangen door:
"Artikel 12
Wijzigingen in de richtlijn
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 12 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen om zuiver technische wijzigingen aan te brengen
in […] deze richtlijn teneinde rekening te houden met de technische
harmonisatie en normalisatie met betrekking tot het ontwerp, de bouw, de
vervaardiging of de constructie van arbeidsmiddelen en werkplekken, alsmede
met de technische vooruitgang, wijzigingen in geharmoniseerde Europese
normen of specificaties en nieuwe bevindingen op het gebied van lawaai.

Indien, in naar behoren gemotiveerde en uitzonderlijke gevallen van
onmiddellijke, rechtstreekse en ernstige risico’s voor de lichamelijke
gezondheid en veiligheid van werknemers en andere personen, om dwingende
redenen van urgentie ▌ binnen een zeer kort tijdsbestek actie vereist is, is de
in artikel 12 ter neergelegde procedure van toepassing op overeenkomstig dit
artikel vastgestelde gedelegeerde handelingen.";
2)

de volgende artikelen worden ingevoegd:
"Artikel 12 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 12 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast
te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf
jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze
wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden
voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 12 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 12 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
de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.

Artikel 12 ter
Spoedprocedure
1.

Een overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling
treedt onverwijld in werking en is van toepassing zolang geen bezwaar
wordt gemaakt overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving van de
gedelegeerde handeling aan het Europees Parlement en de Raad wordt
vermeld om welke redenen wordt gebruikgemaakt van de
spoedprocedure.

2.

Het Europees Parlement of de Raad kan overeenkomstig de in artikel 12
bis, lid 6, bedoelde procedure bezwaar maken tegen een gedelegeerde
handeling. In dat geval trekt de Commissie de handeling onmiddellijk in
na de kennisgeving van het besluit waarbij het Europees Parlement of de
Raad bezwaar maakt.
__________________
* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

3)

artikel 13 wordt geschrapt.

12.

Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004
betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling
aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (zesde bijzondere richtlijn in de zin
van artikel 16, lid l, van Richtlijn 89/391/EEG)1

1

PB L 158 van 30.4.2004, blz. 50.

Teneinde rekening te houden met de technische vooruitgang, wijzigingen in
internationale voorschriften of specificaties en nieuwe bevindingen op het gebied van
carcinogene of mutagene agentia, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden
overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen om
zuiver technische wijzigingen aan te brengen in bijlage II bij Richtlijn
2004/37/EEG ▌. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar
voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op
deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de
beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016
over beter wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de
voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en
de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en
hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de
deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding
van de gedelegeerde handelingen.

Overeenkomstig het besluit van 22 juli 2003 wordt de Commissie bij de
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van activiteiten op het gebied van de
veiligheid en de gezondheid op het werk bijgestaan door het Raadgevend Comité
voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats.
Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 2004/37/EG als volgt gewijzigd:
1)

artikel 17 wordt vervangen door:
"Artikel 17
Wijziging van bijlage II
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 17 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen om zuiver technische wijzigingen aan te brengen
in bijlage II, ▌ teneinde rekening te houden met de technische vooruitgang,
wijzigingen in internationale voorschriften of specificaties en nieuwe
bevindingen op het gebied van carcinogene of mutagene agentia.
Indien, in naar behoren gemotiveerde en uitzonderlijke gevallen van
onmiddellijke, rechtstreekse en ernstige risico’s voor de lichamelijke
gezondheid en veiligheid van werknemers en andere personen, om dwingende
redenen van urgentie ▌ binnen een zeer kort tijdsbestek actie vereist is, is de
in artikel 17 ter neergelegde procedure van toepassing op overeenkomstig dit
artikel vastgestelde gedelegeerde handelingen.";

2)

de volgende artikelen ▌worden ingevoegd:
"Artikel 17 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 17 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast
te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf
jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze
wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden
voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 17 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 17 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
de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.

Artikel 17 ter
Spoedprocedure
1.

Een overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling
treedt onverwijld in werking en is van toepassing zolang geen bezwaar
wordt gemaakt overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving van de
gedelegeerde handeling aan het Europees Parlement en de Raad wordt
vermeld om welke redenen wordt gebruikgemaakt van de
spoedprocedure.

2.

Het Europees Parlement of de Raad kan overeenkomstig de in artikel 17
bis, lid 6, bedoelde procedure bezwaar maken tegen een gedelegeerde
handeling. In dat geval trekt de Commissie de handeling onmiddellijk in
na de kennisgeving van het besluit waarbij het Europees Parlement of de
Raad bezwaar maakt.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.".

13.

Richtlijn 2006/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006
betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met
betrekking tot de blootstelling van werknemers aan risico's van fysische agentia
(kunstmatige optische straling) (19e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid
1, van Richtlijn 89/391/EEG)1

1

PB L 114 van 27.4.2006, blz. 38.

Teneinde rekening te houden met de technische harmonisatie en normalisatie met
betrekking tot het ontwerp, de bouw, de vervaardiging of de constructie van
arbeidsmiddelen en werkplekken, alsmede met de technische vooruitgang,
wijzigingen in geharmoniseerde Europese normen of internationale specificaties en
nieuwe wetenschappelijke bevindingen op het gebied van beroepsmatige
blootstelling aan optische straling, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden
overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen om
zuiver technische wijzigingen aan te brengen in de bijlagen bij Richtlijn
2006/25/EG ▌. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar
voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op
deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de
beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016
over beter wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de
voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en
de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en
hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de
deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding
van de gedelegeerde handelingen.

Overeenkomstig het besluit van 22 juli 2003 wordt de Commissie bij de
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van activiteiten op het gebied van de
veiligheid en de gezondheid op het werk bijgestaan door het Raadgevend Comité
voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats.
Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 2006/25/EG als volgt gewijzigd:
1)

artikel 10 wordt vervangen door:
"Artikel 10
Wijzigingen van de bijlagen
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen om zuiver technische wijzigingen aan te brengen
in de bijlagen, ▌ teneinde rekening te houden met de technische harmonisatie
en normalisatie met betrekking tot het ontwerp, de bouw, de vervaardiging of
de constructie van arbeidsmiddelen en werkplekken, alsmede met de
technische vooruitgang, wijzigingen in geharmoniseerde Europese normen of
internationale specificaties en nieuwe wetenschappelijke bevindingen op het
gebied van beroepsmatige blootstelling aan optische straling. Die
aanpassingen mogen niet leiden tot een wijziging van de grenswaarden voor
blootstelling in de bijlagen.

Indien, in naar behoren gemotiveerde en uitzonderlijke gevallen van
onmiddellijke, rechtstreekse en ernstige risico’s voor de lichamelijke
gezondheid en veiligheid van werknemers en andere personen, om dwingende
redenen van urgentie ▌ binnen een zeer kort tijdsbestek actie vereist is, is de
in artikel 10 ter neergelegde procedure van toepassing op overeenkomstig dit
artikel vastgestelde gedelegeerde handelingen.";
2)

de volgende artikelen ▌worden ingevoegd:
"Artikel 10 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 10 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast
te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf
jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze
wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden
voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 10 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 10 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
de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.

Artikel 10 ter
Spoedprocedure
1.

Een overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling
treedt onverwijld in werking en is van toepassing zolang geen bezwaar
wordt gemaakt overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving van de
gedelegeerde handeling aan het Europees Parlement en de Raad wordt
vermeld om welke redenen wordt gebruikgemaakt van de
spoedprocedure.

2.

Het Europees Parlement of de Raad kan overeenkomstig de in artikel 10
bis, lid 6, bedoelde procedure bezwaar maken tegen een gedelegeerde
handeling. In dat geval trekt de Commissie de handeling onmiddellijk in
na de kennisgeving van het besluit waarbij het Europees Parlement of de
Raad bezwaar maakt. ▌
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

3)

artikel 11 wordt geschrapt.

▌
14.

Richtlijn 2009/148/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november
2009 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling
aan asbest op het werk1

1

PB L 330 van 16.12.2009, blz. 28.

Teneinde rekening te houden met de technische vooruitgang, moet aan de Commissie
de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU
handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 2009/148/EG ▌.
Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende
werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op
deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de
beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016
over beter wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de
voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en
de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en
hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de
deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding
van de gedelegeerde handelingen.
Overeenkomstig het besluit van 22 juli 2003 wordt de Commissie bij de
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van activiteiten op het gebied van de
veiligheid en de gezondheid op het werk bijgestaan door het Raadgevend Comité
voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats.

Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 2009/148/EG als volgt gewijzigd:
1)

artikel 9 wordt geschrapt;

2)

in artikel 18 wordt lid 2 vervangen door:
"2.

Vóór de blootstelling aan stof afkomstig van asbest of asbesthoudende
materialen op de arbeidsplaats wordt iedere werknemer in de gelegenheid
gesteld een medische keuring te ondergaan.
Deze keuring omvat een specifiek onderzoek van de borstkas. Praktische
aanbevelingen die de lidstaten bij de klinische keuring van werknemers
als leidraad kunnen nemen, staan in bijlage I. De Commissie is bevoegd
om overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te
stellen om bijlage I te wijzigen, ▌ teneinde deze aan de technische
vooruitgang aan te passen.

Indien, in naar behoren gemotiveerde en uitzonderlijke gevallen van
onmiddellijke, rechtstreekse en ernstige risico’s voor de lichamelijke
gezondheid en veiligheid van werknemers en andere personen, om
dwingende redenen van urgentie ▌ binnen een zeer kort tijdsbestek actie
vereist is, is de in artikel 18 ter neergelegde procedure van toepassing op
overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handelingen.";
Zolang de blootstelling duurt, worden de werknemers ten minste eenmaal
in de drie jaar in de gelegenheid gesteld zich opnieuw te laten keuren.
Van iedere werknemer wordt in overeenstemming met de nationale
wetgeving en/of praktijk een individueel gezondheidsdossier
aangelegd.";

3)

de volgende artikelen ▌worden ingevoegd:
"Artikel 18 bis
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 18, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een
termijn van vijf jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van
deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen
maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op
over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt
stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het
Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het
einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 18, lid 2, bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 18, lid 2, 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 de handeling aan het Europees Parlement en de Raad
bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de
Raad voor 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 twee
maanden verlengd.

Artikel 18 ter
1.

Een overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling
treedt onverwijld in werking en is van toepassing zolang geen bezwaar
wordt gemaakt overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving van de
gedelegeerde handeling aan het Europees Parlement en de Raad wordt
vermeld om welke redenen wordt gebruikgemaakt van de
spoedprocedure.

2.

Het Europees Parlement of de Raad kan overeenkomstig de in artikel 18
bis, lid 6, bedoelde procedure bezwaar maken tegen een gedelegeerde
handeling. In dat geval trekt de Commissie de handeling onmiddellijk in
na de kennisgeving van het besluit waarbij het Europees Parlement of de
Raad bezwaar maakt.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.".

IV.

ENERGIE

▌
Verordening (EG) nr. 1222/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25
november 2009 inzake de etikettering van banden met betrekking tot hun
brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters1

1

PB L 342 van 22.12.2009, blz. 46.

Teneinde de nodige technische aanpassingen aan te brengen in Verordening (EG) nr.
1222/2009 moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om
overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen tot wijziging van de
bijlagen bij die verordening in het licht van de technische vooruitgang. Het is van
bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot
passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die
raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen van het
Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌. Met name om
te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen
ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip
als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch
toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich
bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

Dienovereenkomstig wordt Verordening (EG) nr. 1222/2009 als volgt gewijzigd:
1)

artikel 11 wordt vervangen door:
"Artikel 11
Wijzigingen en aanpassingen aan de technische vooruitgang
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 12 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen om deze verordening te wijzigen met betrekking tot:
a)

de invoering van informatievereisten met betrekking tot de gripklassen
voor C2- en C3-banden, op voorwaarde dat passende geharmoniseerde
testmethoden beschikbaar zijn;

b)

de aanpassing, voor zover van toepassing, van de gripklasse aan de
specifieke technische kenmerken van banden die als voornaamste
doelstelling hebben om bij het rijden op ijs of sneeuw, of allebei, betere
prestaties te leveren dan normale banden, met name wat het in beweging
brengen en houden van een voertuig, of het tot stilstand brengen ervan
betreft;

c)

de aanpassing van de bijlagen I tot en met V aan de technische
vooruitgang.";

2)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 12 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 11 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast
te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf
jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze
wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden
voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 11 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 11 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
de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.
_______________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

3)

artikel 13 wordt geschrapt.

V.

MILIEU

▌
1.

Richtlijn 94/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994
betreffende de beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) als
gevolg van de opslag van benzine en de distributie van benzine vanaf terminals naar
benzinestations1
Teneinde te waarborgen dat de specificaties die in Richtlijn 94/63/EG zijn
vastgesteld voor installaties voor vulling langs de onderzijde, waar nodig worden
herzien en teneinde de bijlagen aan te passen aan de technische vooruitgang, moet
aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel
290 VWEU handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen bij die richtlijn.
Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende
werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op
deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de
beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter
wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding
van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle
documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun
deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen
van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde
handelingen.

1

PB L 365 van 31.12.1994, blz. 24.

Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 94/63/EG als volgt gewijzigd:
1)

in artikel 4, lid 1, wordt de zesde alinea vervangen door:
"Alle terminals met installaties voor het laden van tankwagens zijn uitgerust
met minstens één laadportaal dat beantwoordt aan de in bijlage IV vastgestelde
specificaties voor installaties voor vulling langs de onderzijde. De Commissie
toetst deze specificaties op gezette tijden en is bevoegd om overeenkomstig
artikel 7 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage
IV in het licht van de resultaten van die toetsing.";

2)

artikel 7 wordt vervangen door:
"Artikel 7
Aanpassing aan de technische vooruitgang
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen teneinde deze aan te
passen aan de technische vooruitgang, behalve inzake de in bijlage II, punt 2,
vastgestelde grenswaarden.";

3)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 7 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 4, lid 1, en artikel 7 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een
termijn van vijf jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van
deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen
maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op
over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt
stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het
Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het
einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 4, lid 1, en artikel 7
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot
intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde
bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op
een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds
van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 4, lid 1, en artikel 7 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 de handeling aan het Europees Parlement en de
Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als
de Raad voor 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 twee
maanden verlengd.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

4)

artikel 8 wordt geschrapt.

▌
2.

Richtlĳn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002
inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai1

1

PB L 189 van 18.7.2002, blz. 12.

Teneinde Richtlijn 2002/49/EG aan te passen aan de technische en
wetenschappelijke vooruitgang, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden
overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen tot
wijziging van de bijlagen bij die richtlijn. Het is van bijzonder belang dat de
Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen
overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in
overeenstemming met de beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april
2016 over beter wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de
voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en
de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en
hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de
deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding
van de gedelegeerde handelingen.
Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 2002/49/EG als volgt gewijzigd:

1)

artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
a)

lid 2 wordt vervangen door:
"2.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 12 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage II
teneinde gemeenschappelijke methoden aan te nemen voor het
bepalen van Lden en Lnight.";

b)

in lid 3 wordt de volgende tweede alinea toegevoegd:
"De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 12 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage III
teneinde gemeenschappelijke methoden aan te nemen voor het bepalen
van schadelijke effecten.";

2)

artikel 12 wordt vervangen door:
"Artikel 12
Aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 12 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage I, punt 3, en de bijlagen II
en III teneinde deze aan te passen aan de technische en wetenschappelijke
vooruitgang.";

3)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 12 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 6, leden 2 en 3, en artikel 12 bedoelde bevoegdheid om
gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie
toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van … [datum van
inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt
uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een
verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie
wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het
Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het
einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 6, leden 2 en 3, en
artikel 12 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het
besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit
genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op
een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds
van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 3, en artikel 12 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 de handeling aan het Europees Parlement en de
Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als
de Raad voor 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 twee
maanden verlengd.
_____________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

4)

in artikel 13 wordt lid 3 geschrapt;

5)

in bijlage III wordt de tweede zin van de inleiding vervangen door:
"De dosis/effectrelaties die in het kader van toekomstige herzieningen van deze
bijlage zullen worden opgenomen, hebben vooral betrekking op:".

3.

Richtlijn 2004/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004
inzake de beperking van emissies van vluchtige organische stoffen ten gevolge van
het gebruik van organische oplosmiddelen in bepaalde verven en vernissen en
producten voor het overspuiten van voertuigen, en tot wijziging van Richtlijn
1999/13/EG1

1

PB L 143 van 30.4.2004, blz. 87.

Teneinde ervoor te zorgen dat moderne analysemethoden worden gebruikt voor de
controle van de naleving van de grenswaarden voor het gehalte aan vluchtige
organische stoffen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen
om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen tot wijziging van
bijlage III bij Richtlijn 2004/42/EG teneinde deze aan de technische vooruitgang aan
te passen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende
werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op
deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de
beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter
wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding
van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle
documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun
deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen
van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde
handelingen.

Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 2004/42/EG als volgt gewijzigd:
1)

artikel 11 wordt vervangen door:
"Artikel 11
Aanpassing aan de technische vooruitgang
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage III teneinde deze aan de
technische vooruitgang aan te passen.";

2)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 11 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 11 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast
te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf
jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze
wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden
voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 11 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 11 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
de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

3)
▌

in artikel 12 wordt lid 3 geschrapt.

4.

Verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18
januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en
overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen
91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad1

1

PB L 33 van 4.2.2006, blz. 1.

Teneinde Verordening (EG) nr. 166/2006 aan te passen aan de technische
vooruitgang en aan internationaalrechtelijke ontwikkelingen, en teneinde te zorgen
voor betere rapportage, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden
overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen tot
wijziging van de bijlagen II en III bij die verordening in het licht van de
wetenschappelijke en technische vooruitgang of als gevolg van wijzigingen, zoals
besloten op de bijeenkomst van de partijen bij dat protocol, van de bijlagen bij het
VN-ECE-Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van
verontreinigende stoffen, alsmede om de verordening aan te vullen door te voorzien
in rapportage inzake de uitstoot van relevante verontreinigende stoffen vanuit een of
meer diffuse bronnen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar
voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op
deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de
beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter
wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding
van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle
documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun
deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen
van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde
handelingen.

Dienovereenkomstig wordt Verordening (EG) nr. 166/2006 als volgt gewijzigd:
1)

in artikel 8 wordt lid 3 vervangen door:
"3.

Indien zij vaststelt dat er geen gegevens over de uitstoot vanuit diffuse
bronnen bestaan, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 18
bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanvulling van deze
verordening door het invoeren van rapportage inzake de uitstoot van
relevante verontreinigende stoffen vanuit een of meerdere diffuse
bronnen, in voorkomend geval met gebruikmaking van internationaal
aanvaarde methoden.";

2)

artikel 18 wordt vervangen door:
"Artikel 18
Wijzigingen in de bijlagen
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen II en III met het oog
op:
a)

het aanpassen van deze bijlagen aan de wetenschappelijke en technische
vooruitgang;

b)

het aanpassen van deze bijlagen als gevolg van wijzigingen van de
bijlagen bij het protocol zoals besloten op de bijeenkomst van de partijen
bij het protocol.";

3)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 18 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 8, lid 3, en artikel 18 bedoelde bevoegdheid om
gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie
toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van … [datum van
inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt
uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een
verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie
wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het
Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het
einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 8, lid 3, en artikel
18 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit
tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde
bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op
een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds
van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 8, lid 3, en artikel 18 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 de handeling aan het Europees Parlement en de
Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als
de Raad voor 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 twee
maanden verlengd.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

4)
5.

in artikel 19 wordt lid 3 geschrapt.

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16
december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en
mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG
en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/20061

1

PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1.

Teneinde ervoor te zorgen dat Verordening (EG) nr. 1272/2008 geregeld wordt
geactualiseerd, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om
overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen tot wijziging van:
–

bijlage VI bij die verordening met het oog op de harmonisatie van de indeling
en etikettering van stoffen;

–

bijlage VIII met het oog op de verdere harmonisatie van de informatie in
verband met respons in noodgevallen en preventieve maatregelen op
gezondheidsgebied;

–

bepaalde voorschriften van de verordening en de bijlagen I tot en met VIII bij
die verordening in het licht van de technische en wetenschappelijke
vooruitgang.

Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende
werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op
deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de
beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter
wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding
van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle
documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun
deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen
van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde
handelingen.

Dienovereenkomstig wordt Verordening (EG) nr. 1272/2008 als volgt gewijzigd:
1)

in artikel 37 wordt lid 5 vervangen door:
"5.

Indien de Commissie de harmonisatie van de indeling en etikettering van
de desbetreffende stof juist acht, stelt zij overeenkomstig artikel 53 bis
onverwijld gedelegeerde handelingen vast tot wijziging van bijlage VI,
door te voorzien in de opneming van die stof, samen met de bijbehorende
indeling en etiketteringselementen, in tabel 3.1 van deel 3 van die bijlage,
alsook, in voorkomend geval, de specifieke concentratiegrenzen of
M-factoren.
Tot en met 31 mei 2015 wordt onder dezelfde voorwaarden een
overeenkomstige vermelding opgenomen in tabel 3.2 van deel 3 van
bijlage VI.
Indien dit in geval van de harmonisatie van de indeling en etikettering
van stoffen om dwingende redenen van urgentie vereist is, is de in artikel
53 ter neergelegde procedure van toepassing op overeenkomstig dit lid
vastgestelde gedelegeerde handelingen.";

2)

in artikel 45 wordt lid 4 vervangen door:
"4.

De Commissie is bevoegd om, na overleg met relevante
belanghebbenden, zoals de European Association of Poison Centres and
Clinical Toxicologists (Europese vereniging van antigifcentra en klinisch
toxicologen - EAPCCT) ▌, overeenkomstig artikel 53 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage VIII met het oog op
de verdere harmonisatie van de informatie in verband met respons in
noodgevallen en preventieve maatregelen op gezondheidsgebied.";

3)

in artikel 53 wordt lid 1 vervangen door:
"1.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 53 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van artikel 6, lid 5,
artikel 11, lid 3, de artikelen 12 en 14, artikel 18, lid 3, punt b), artikel
23, de artikelen 25 tot en met 29, artikel 35, lid 2, tweede en derde alinea,
en de bijlagen I tot en met VIII teneinde deze aan de technische en
wetenschappelijke vooruitgang aan te passen, waarbij zij terdege
rekening houdt met de verdere ontwikkelingen betreffende het GHS, met
name VN-wijzigingen met betrekking tot het gebruik van informatie over
soortgelijke mengsels, en waarbij zij de ontwikkelingen in het kader van
internationaal erkende chemische programma's en de gegevens uit
ongevallendatabases in acht neemt.
Indien zulks om dwingende redenen van urgentie vereist is, is de in
artikel 53 ter neergelegde procedure van toepassing op overeenkomstig
dit lid vastgestelde gedelegeerde handelingen.";

4)

de volgende artikelen ▌worden ingevoegd:
"Artikel 53 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 37, lid 5, artikel 45, lid 4, en artikel 53, lid 1, bedoelde
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de
Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van …
[datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De
Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn
van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde
duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk
drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging
verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 37, lid 5, artikel 45,
lid 4, en artikel 53, lid 1, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde
intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat
besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die
van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie
of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de
reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 37, lid 5, artikel 45, lid 4, en artikel 53, lid 1,
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 de handeling aan het Europees
Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het
Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.

Artikel 53 ter
Spoedprocedure
1.

Een overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling
treedt onverwijld in werking en is van toepassing zolang geen bezwaar
wordt gemaakt overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving van de
gedelegeerde handeling aan het Europees Parlement en de Raad wordt
vermeld om welke redenen wordt gebruikgemaakt van de
spoedprocedure.

2.

Het Europees Parlement of de Raad kan overeenkomstig de in artikel 53
bis, lid 6, bedoelde procedure bezwaar maken tegen een gedelegeerde
handeling. In dat geval trekt de Commissie de handeling onmiddellijk in
na de kennisgeving van het besluit waarbij het Europees Parlement of de
Raad bezwaar maakt.

Artikel 53 quater
Afzonderlijke gedelegeerde handelingen voor verschillende gedelegeerde
bevoegdheden
De Commissie stelt met betrekking tot elke haar krachtens deze verordening
gedelegeerde bevoegdheid een afzonderlijke gedelegeerde handeling vast.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";
5)
6.

in artikel 54 worden de leden 3 en 4 geschrapt.

Richtlijn 2009/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009
inzake fase II-benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen
in benzinestations1

1

PB L 285 van 31.10.2009, blz. 36.

Teneinde te zorgen voor overeenstemming met de relevante normen die door het
Europees Comité voor normalisatie (CEN) zijn vastgelegd, moet aan de Commissie
de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU
handelingen vast te stellen tot wijziging van sommige bepalingen van Richtlijn
2009/126/EG in het licht van de technische vooruitgang. Het is van bijzonder belang
dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende
raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen
gebeuren in overeenstemming met de beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord
van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke
deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het
Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de
deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot
de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich
bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 2009/126/EG als volgt gewijzigd:
1)

artikel 8 wordt vervangen door:
"Artikel 8
Technische aanpassingen
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 8 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van de artikelen 4 en 5 teneinde deze
waar nodig aan de technische vooruitgang aan te passen met het oog op
overeenstemming met relevante, door het Europees Comité voor normalisatie
(CEN) vastgelegde normen.
De in lid 1 bedoelde bevoegdheidsdelegatie geldt niet voor het
benzinedampafvangrendement en de damp/benzineverhouding die zijn
vastgelegd in artikel 4, noch voor de in artikel 5 vastgestelde termijnen.";

2)

het volgende artikel wordt ingevoegd:
"Artikel 8 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 8 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast
te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf
jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze
wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden
voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 8 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 8 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 de
handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

3)

artikel 9 wordt geschrapt.

▌
VI.

EUROSTAT

▌
1.

Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20
december 2006 tot vaststelling van de statistische classificatie van economische
activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 en
enkele EG-verordeningen op specifieke statistische gebieden1

1

PB L 393 van 30.12.2006, blz. 1.

Teneinde Verordening (EG) nr. 1893/2006 aan te passen aan technologische en
economische ontwikkelingen en teneinde NACE Rev. 2 in lijn te brengen met andere
economische en sociale classificaties, moet aan de Commissie de bevoegdheid
worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te
stellen tot wijziging van bijlage I bij die verordening. Het is van bijzonder belang dat
de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen
overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in
overeenstemming met de beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april
2016 over beter wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de
voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en
de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en
hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de
deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding
van de gedelegeerde handelingen.

Dienovereenkomstig wordt Verordening (EG) nr. 1893/2006 als volgt gewijzigd:
1)

artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
a)

de titel wordt vervangen door:
"Gedelegeerde en uitvoeringshandelingen";

b)
"2.

lid 2 wordt vervangen door:
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 6 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage I teneinde rekening
te houden met technologische of economische ontwikkelingen of
teneinde deze in lijn te brengen met andere economische en sociale
classificaties.";

2)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 6 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 6, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een
termijn van vijf jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van
deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen
maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op
over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt
stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het
Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het
einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 6, lid 2, bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 6, lid 2, vastgestelde gedelegeerde handeling
treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad
daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van
de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het
verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij
daartegen geen bezwaar zullen maken. Deze termijn wordt op initiatief
van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

3)
▌

in artikel 7 wordt lid 3 geschrapt.

2.

Verordening (EG) nr. 451/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april
2008 tot vaststelling van een nieuwe statistische classificatie van producten
gekoppeld aan activiteiten (CPA) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr.
3696/93 van de Raad1
Teneinde Verordening (EG) nr. 451/2008 aan te passen aan technologische of
economische ontwikkelingen en in lijn te brengen met andere economische en
sociale classificaties, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen
om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen tot wijziging van
de bijlage bij die verordening. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar
voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op
deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de
beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter
wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding
van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle
documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun
deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen
van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde
handelingen.

1

PB L 145 van 4.6.2008, blz. 65.

Dienovereenkomstig wordt Verordening (EG) nr. 451/2008 als volgt gewijzigd:
1)

artikel 6 wordt gewijzigd als volgt:
a)

de titel wordt vervangen door:
"Gedelegeerde en uitvoeringshandelingen";

b)

lid 2 wordt vervangen door:
"2.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 6 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de
bijlage ▌ teneinde rekening te houden met technologische of
economische ontwikkelingen of teneinde deze in lijn te brengen
met andere economische en sociale classificaties.
Bij de uitoefening van die bevoegdheid ziet de Commissie erop toe
dat de gedelegeerde handelingen niet leiden tot een aanzienlijke
verzwaring van de lasten of kosten voor de lidstaten of de
respondenten.";

2)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 6 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 6, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een
termijn van vijf jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van
deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen
maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op
over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt
stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het
Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het
einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 6, lid 2, bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 6, lid 2, vastgestelde gedelegeerde handeling
treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad
daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van
de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het
verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij
daartegen geen bezwaar zullen maken. Deze termijn wordt op initiatief
van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

3)

in artikel 7 wordt lid 3 geschrapt.

VII.

INTERNE MARKT, INDUSTRIE, ONDERNEMERSCHAP EN MIDDEN- EN
KLEINBEDRIJF

▌
1.

Richtlijn 76/211/EEG van de Raad van 20 januari 1976 betreffende de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het voorverpakken naar gewicht
of volume van bepaalde producten in voorverpakkingen1
Teneinde Richtlijn 76/211/EG aan te passen aan de technische vooruitgang, moet aan
de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290
VWEU handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen I en II bij die
richtlijn. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende
werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op
deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de
beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter
wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding
van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle
documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun
deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen
van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde
handelingen.

1

PB L 46 van 21.2.1976, blz. 1.

Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 76/211/EEG als volgt gewijzigd:
1)

artikel 6 wordt vervangen door:
"Artikel 6
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 6 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen I en II teneinde deze
aan te passen aan de technische vooruitgang.";

2)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 6 bis
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 6, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een
termijn van vijf jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van
deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen
maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op
over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt
stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het
Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het
einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

▌
3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 6 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 6 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt
alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen
binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de
handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het
verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij
daartegen geen bezwaar zullen maken. Deze termijn wordt op initiatief
van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

▌

2.

Richtlijn 2000/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 mei 2000 inzake
de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten betreffende de geluidsemissie in
het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis1
Teneinde Richtlijn 2000/14/EG aan te passen aan de technische vooruitgang, moet
aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel
290 VWEU handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage III bij die richtlijn.
Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende
werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op
deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de
beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter
wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding
van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle
documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun
deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen
van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde
handelingen.

1

PB L 162 van 3.7.2000, blz. 1.

Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 2000/14/EG als volgt gewijzigd:

1)

in artikel 18 wordt lid 2 geschrapt;

2)

artikel 18 bis wordt vervangen door:
"Artikel 18 bis
Wijzigingen in bijlage III
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 18 ter gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage III teneinde deze aan de
technische vooruitgang aan te passen. De gedelegeerde handelingen mogen niet
van invloed zijn op het gemeten geluidsvermogensniveau van het in artikel 12
genoemde materieel, in het bijzonder door de opneming van verwijzingen naar
bestaande toepasselijke Europese normen.";

3)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 18 ter
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 18 bis bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen
vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van
vijf jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze
wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden
voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 18 bis bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 18 bis 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
de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.

___________________________
*

PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

4)

in artikel 19 wordt punt b) geschrapt.

▌
3.

Richtlĳn 2004/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004
inzake de inspectie en de verificatie van de goede laboratoriumpraktĳken (GLP)1
Teneinde de nodige technische aanpassingen aan te brengen in Richtlĳn 2004/9/EG,
moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig
artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen tot wijziging van:
–

die richtlijn met het oog op het oplossen van geschillen in verband met de
naleving van de GLP;

1

–

de bevestigingsformule in die richtlijn;

–

bijlage I bij die richtlijn om rekening te houden met de technische vooruitgang.

PB L 50 van 20.2.2004, blz. 28.

Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende
werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op
deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de
beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter
wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding
van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle
documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun
deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen
van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde
handelingen.
Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 2004/9/EG als volgt gewijzigd:
1)

in artikel 6 wordt lid 3 vervangen door:
"3.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 6 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van deze richtlijn teneinde de in
lid 1 bedoelde kwesties op te lossen. De wijzigingen in bijlage I doen
geen afbreuk aan de aard ervan, namelijk het bieden van een leidraad
voor procedures voor het toezicht op de naleving van GLP en voor het
verrichten van inspecties in onderzoeksinstellingen en study audits.";

2)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 6 bis
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 6, lid 3, en artikel 8, lid 2, bedoelde bevoegdheid om
gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie
toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van … [datum van
inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt
uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een
verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie
wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het
Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het
einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 6, lid 3, en artikel 8,
lid 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit
tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde
bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op
een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds
van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 6, lid 3, en artikel 8, lid 2, 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 de handeling aan het Europees Parlement en de
Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als
de Raad voor 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 twee
maanden verlengd.
___________________________
*

PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

3)

in artikel 7 wordt lid 3 geschrapt;

4)

in artikel 8 wordt lid 2 vervangen door:
"2.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 6 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van:
a)

de formule in artikel 2, lid 2;

b)

bijlage I, teneinde rekening te houden met de technische
vooruitgang.".

▌

4.

Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006
betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG1
Teneinde rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen, moet aan de Commissie
de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU
handelingen vast te stellen tot wijziging van de indicatieve lijst van
veiligheidscomponenten in bijlage V bij Richtlijn 2006/42/EG. Het is van bijzonder
belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende
raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen
gebeuren in overeenstemming met de beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord
van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke
deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het
Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de
deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot
de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich
bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

1

PB L 157 van 9.6.2006, blz. 24.

Teneinde eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Richtlijn 2006/42/EG te
waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend
met betrekking tot noodzakelijk geachte maatregelen voor potentieel gevaarlijke
machines. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig
Verordening (EU) nr. 182/2011.
Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 2006/42/EG als volgt gewijzigd:
1)

in artikel 2, lid 2, onder c), wordt de tweede alinea vervangen door:
"In bijlage V is een indicatieve lijst opgenomen van veiligheidscomponenten.";

2)

in artikel 8 wordt lid 1 vervangen door:
"1.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 21 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage V
teneinde de indicatieve lijst van veiligheidscomponenten te
actualiseren.";

3)

in artikel 9, lid 3, worden de tweede en de derde alinea vervangen door:
"Terdege rekening houdend met het resultaat van deze raadpleging, neemt de
Commissie bij uitvoeringshandeling de noodzakelijke maatregelen. Deze
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 22, lid 3,
bedoelde procedure.";

4)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 21 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 8, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een
termijn van vijf jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van
deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen
maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op
over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt
stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het
Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het
einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 8, lid 1, bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 8, lid 1, vastgestelde gedelegeerde handeling
treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad
daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van
de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het
verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij
daartegen geen bezwaar zullen maken. Deze termijn wordt op initiatief
van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
___________________________
* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

5)

in artikel 22 wordt lid 3 vervangen door:
"3.

Indien naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr.
182/2011 van het Europees Parlement en de Raad* van toepassing.
___________________________
*
*
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de
Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene
voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze
waarop de lidstaten de uitoefening van de
uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55
van 28.2.2011, blz. 13).".

▌

5.

Richtlijn 2009/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009
betreffende voor meetmiddelen en metrologische controlemethoden geldende
algemene bepalingen1
Teneinde de nodige technische aanpassingen aan te brengen in Richtlijn 2009/34/EG,
moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig
artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen bij de
richtlijn in het licht van de technische vooruitgang. Het is van bijzonder belang dat
de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen
overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in
overeenstemming met de beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april
2016 over beter wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de
voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en
de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en
hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de
deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding
van de gedelegeerde handelingen.

1

PB L 106 van 28.4.2009, blz. 7.

Met betrekking tot de bevoegdheidsdelegatie als bedoeld in artikel 5, lid 3 – op grond
waarvan een lidstaat die een EG-modelgoedkeuring van beperkte strekking heeft
verleend, een verzoek moet indienen om de bijlagen I en II aan te passen aan de
technische vooruitgang – zij erop gewezen dat deze beperkte EG-modelgoedkeuring
niet meer bestaat. De bevoegdheidsdelegatie in artikel 5, lid 3, dient derhalve te
worden geschrapt.
Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 2009/34/EG als volgt gewijzigd:
1)

in artikel 5 wordt lid 3 geschrapt;

2)

artikel 16 wordt vervangen door:
"Artikel 16
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 16 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen I en II teneinde deze
aan te passen aan de technische vooruitgang.";

3)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 16 bis
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 16 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast
te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf
jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze
wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden
voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 16 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 16 vastgestelde gedelegeerde handeling
treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad
daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van
de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het
verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij
daartegen geen bezwaar zullen maken. Deze termijn wordt op initiatief
van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

4)

artikel 17 wordt geschrapt.

▌
6.

Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009
betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van
defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap1

1

PB L 146 van 10.6.2009, blz. 1.

Teneinde ervoor te zorgen dat de lijst van defensiegerelateerde producten in de
bijlage bij Richtlijn 2009/43/EG strikt overeenkomt met de gemeenschappelijke
EU-lijst van militaire goederen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden
overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen tot
wijziging van die bijlage en tot wijziging van die richtlijn wat betreft de
omstandigheden waarin de lidstaten de overdracht van defensiegerelateerde
producten kunnen vrijstellen van de verplichte voorafgaande toestemming. Het is van
bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot
passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die
raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen van het
Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌. Met name om
te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen
ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip
als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch
toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich
bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 2009/43/EG als volgt gewijzigd:
1)

in artikel 4 wordt lid 3 vervangen door:
"3.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 13 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen om op verzoek van een lidstaat
of op eigen initiatief lid 2 te wijzigen om de volgende gevallen op te
nemen:
a)

de overdracht vindt plaats onder voorwaarden die de openbare orde
of de openbare veiligheid niet in het gedrang brengen;

b)

de verplichte voorafgaande toestemming is niet langer verenigbaar
met internationale verplichtingen die de lidstaten na de aanneming
van deze richtlijn zijn aangegaan;

c)

indien zulks noodzakelijk is voor de intergouvernementele
samenwerking als bedoeld in artikel 1, lid 4.";

2)

artikel 13 wordt vervangen door:
"Artikel 13
Wijziging van de bijlage
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen om de lijst van defensiegerelateerde producten in de
bijlage zodanig te wijzigen dat ze strikt overeenkomt met de
gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen.
Indien zulks om dwingende redenen van urgentie vereist is, is de in artikel 13
ter neergelegde procedure van toepassing op overeenkomstig dit artikel
vastgestelde gedelegeerde handelingen.";

3)

de volgende artikelen ▌worden ingevoegd:
"Artikel 13 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 4, lid 3, en artikel 13 bedoelde bevoegdheid om
gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie
toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van … [datum van
inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt
uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een
verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie
wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het
Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het
einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 4, lid 3, en artikel
13 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit
tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde
bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op
een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds
van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 4, lid 3, en artikel 13, vastgestelde
gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees
Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden
na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de
Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als
de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben
medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Deze termijn
wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee
maanden verlengd.

Artikel 13 ter
Spoedprocedure
1.

Een overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling
treedt onverwijld in werking en is van toepassing zolang geen bezwaar
wordt gemaakt overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving van de
gedelegeerde handeling aan het Europees Parlement en de Raad wordt
vermeld om welke redenen wordt gebruikgemaakt van de
spoedprocedure.

2.

Het Europees Parlement of de Raad kan overeenkomstig de in artikel 13
bis, lid 6, bedoelde procedure bezwaar maken tegen een gedelegeerde
handeling. In dat geval trekt de Commissie de handeling onmiddellijk in
na de kennisgeving van het besluit waarbij het Europees Parlement of de
Raad bezwaar maakt.
___________________________
*

4)
▌

PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

artikel 14 wordt geschrapt.

7.

Verordening (EG) nr. 79/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 14
januari 2009 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen op waterstof en
tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG1
Teneinde Verordening (EG) nr. 79/2009 aan te passen aan de technische vooruitgang
op het gebied van de veiligheid van motorvoertuigen op waterstof, moet aan de
Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290
VWEU handelingen vast te stellen tot aanvulling van die verordening met technische
voorschriften voor dergelijke voertuigen, alsook met bestuursrechtelijke bepalingen,
modellen voor administratieve documenten en modellen voor merktekens. Het is van
bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot
passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die
raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in
het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌. Met name
om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde
handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op
hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen
systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de
Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde
handelingen.

1

PB L 35 van 4.2.2009, blz. 32.

Dienovereenkomstig wordt Verordening (EG) nr. 79/2009 als volgt gewijzigd:
1)

artikel 12 wordt vervangen door:
"Artikel 12
Gedelegeerde bevoegdheden
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 12 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot aanvulling van deze verordening in het licht van
de technische vooruitgang door het vaststellen van:
a)

gedetailleerde regels voor de testprocedures, vermeld in de bijlagen II tot
en met V;

b)

gedetailleerde regels voor de in bijlage VI genoemde voorschriften voor
de installatie van waterstofsystemen en onderdelen daarvan;

c)

gedetailleerde regels voor de voorschriften voor de veilige en
betrouwbare werking van waterstofsystemen en onderdelen daarvan, als
bedoeld in artikel 5;

d)

specificaties voor voorschriften inzake:
i)

het gebruik van zuivere waterstof of een mengsel van waterstof en
aardgas/biomethaan;

ii)

nieuwe vormen van waterstofopslag en -gebruik;

iii)

de botsbeveiliging van voertuigen wat betreft de integriteit van de
waterstofsystemen en de onderdelen daarvan;

iv)

voorschriften voor geïntegreerde systeemveiligheid, die ten minste
de lekdetectie en voorschriften inzake reinigingsgas omvatten;

v)
e)

elektrische isolatie en elektrische veiligheid;

bestuursrechtelijke bepalingen voor de EG-typegoedkeuring van
voertuigen wat de waterstofaandrijving ervan betreft, en van
waterstofsystemen en onderdelen daarvan;

f)

regels inzake de informatie die fabrikanten moeten verstrekken voor de
typegoedkeuring en de inspectie, bedoeld in artikel 4, leden 4 en 5;

g)

gedetailleerde regels voor de in punt 16 van bijlage VI bedoelde
etikettering of andere wijzen om waterstofvoertuigen duidelijk en snel te
identificeren;
en

h)

andere maatregelen die nodig zijn voor de toepassing van deze
verordening.";

2)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 12 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 12 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast
te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf
jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze
wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden
voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 12 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 12 vastgestelde gedelegeerde handeling
treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad
daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van
de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het
verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij
daartegen geen bezwaar zullen maken. Deze termijn wordt op initiatief
van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
___________________________
*

3)

PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

artikel 13 wordt geschrapt.

8.

Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009
betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende
diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensieen veiligheidsgebied, en tot wijziging van Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG1

1

PB L 216 van 20.8.2009, blz. 76.

Teneinde Richtlijn 2009/81/EG aan te passen aan de snelle ontwikkelingen op
technisch, economisch en regelgevingsgebied, moet aan de Commissie de
bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU
handelingen vast te stellen tot wijziging van de drempelbedragen voor opdrachten
teneinde deze in overeenstemming te brengen met die in Richtlijn 2014/25/EU van
het Europees Parlement en de Raad1, tot wijziging van de verwijzingen naar de
gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV-nomenclatuur) en tot
wijziging van bepaalde codes van de CPV-nomenclatuur en de regels voor de
verwijzing in de aankondigingen naar specifieke CPV-rubrieken. Tevens moet aan de
Commissie de bevoegdheid worden toegekend om de technische aspecten en
kenmerken van de middelen voor elektronische ontvangst te wijzigen teneinde deze,
zoals vereist, aan te passen aan de technologische ontwikkelingen. Het is van
bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot
passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die
raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen van het
Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌. Met name om
te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen
ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip
als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch
toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich
bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

1

Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende
het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten
en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243).

Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 2009/81/EG als volgt gewijzigd:

1)

de volgende artikelen ▌worden ingevoegd:
"Artikel 66 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 68, lid 1, en artikel 69, lid 2, bedoelde bevoegdheid om
gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie
toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van … [datum van
inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt
uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een
verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie
wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het
Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het
einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 68, lid 1, en artikel
69, lid 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het
besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit
genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op
een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds
van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 68, lid 1, en artikel 69, lid 2, vastgestelde
gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees
Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden
na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de
Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als
de Raad voor 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 twee
maanden verlengd.

Artikel 66 ter
Spoedprocedure
1.

Een overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling
treedt onverwijld in werking en is van toepassing zolang geen bezwaar
wordt gemaakt overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving van de
gedelegeerde handeling aan het Europees Parlement en de Raad wordt
vermeld om welke redenen wordt gebruikgemaakt van de
spoedprocedure.

2.

Het Europees Parlement of de Raad kan overeenkomstig de in artikel 66
bis, lid 6, bedoelde procedure bezwaar maken tegen een gedelegeerde
handeling. In dat geval trekt de Commissie de handeling onmiddellijk in
na de kennisgeving van het besluit waarbij het Europees Parlement of de
Raad bezwaar maakt.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

2)

in artikel 67 worden de leden 3 en 4 geschrapt.

3)

in artikel 68 wordt lid 1 als volgt gewijzigd:
a)

de tweede alinea wordt vervangen door:
"De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 66 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de drempels
overeenkomstig de eerste alinea;";

b)

de volgende alinea wordt toegevoegd:
"Indien de drempels overeenkomstig de eerste alinea moeten worden
herzien en de procedure van artikel 66 bis wegens tijdsgebrek niet kan
worden toegepast, en zulks derhalve om dwingende redenen van urgentie
vereist is, is de in artikel 66 ter neergelegde procedure van toepassing op
overeenkomstig dit lid vastgestelde gedelegeerde handelingen.";

4)

in artikel 69 wordt lid 2 vervangen door:
"2.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 66 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van:
a)

de in de bijlagen I en II vermelde codenummers van de
CPV-nomenclatuur, voor zover hierdoor het materiële
toepassingsgebied van deze richtlijn niet wordt gewijzigd, en de
regels voor de verwijzing in de aankondigingen naar specifieke
CPV-posten binnen de in die bijlagen vermelde categorieën
diensten;

b)

de technische aspecten en kenmerken van de middelen voor
elektronische ontvangst als bedoeld in bijlage VIII, punten a), f) en
g).".

▌
VIII.
1.

JUSTITIE EN CONSUMENTENZAKEN
Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de tenuitvoerlegging
van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de
gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling
en tijdens de lactatie (tiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van
Richtlijn 89/391/EEG)1

1

PB L 348 van 28.11.1992, blz. 1.

Teneinde rekening te houden met de technische vooruitgang, wijzigingen in
internationale voorschriften of specificaties en nieuwe bevindingen, moet aan de
Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290
VWEU handelingen vast te stellen om zuiver technische wijzigingen aan te brengen
in bijlage I bij Richtlijn 92/85/EEG ▌. Het is van bijzonder belang dat de Commissie
bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder
meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming
met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april
2016 over beter wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de
voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en
de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en
hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de
deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding
van de gedelegeerde handelingen.
Overeenkomstig het besluit van 22 juli 2003 wordt de Commissie bij de
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van activiteiten op het gebied van de
veiligheid en de gezondheid op het werk bijgestaan door het Raadgevend Comité
voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats.

Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 92/85/EEG als volgt gewijzigd:
1)

▌ artikel 13 ▌ wordt vervangen door:
"▌Artikel 13
Wijzigingen in bijlage I
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 13 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen om zuiver technische
wijzigingen aan te brengen in bijlage I ▌ teneinde rekening te houden
met de technische vooruitgang, wijzigingen in internationale
voorschriften of specificaties en nieuwe bevindingen.
Indien, in naar behoren gemotiveerde en uitzonderlijke gevallen van
onmiddellijke, rechtstreekse en ernstige risico’s voor de lichamelijke
gezondheid en veiligheid van werknemers en andere personen, om
dwingende redenen van urgentie ▌ binnen een zeer kort tijdsbestek actie
vereist is, is de in artikel 13 ter neergelegde procedure van toepassing op
overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handelingen.";

2)

de volgende artikelen ▌worden ingevoegd:
"Artikel 13 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 13 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast
te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf
jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze
wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden
voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 13 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 13 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
de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.

Artikel 13 ter
Spoedprocedure
1.

Een overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling
treedt onverwijld in werking en is van toepassing zolang geen bezwaar
wordt gemaakt overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving van de
gedelegeerde handeling aan het Europees Parlement en de Raad wordt
vermeld om welke redenen wordt gebruikgemaakt van de
spoedprocedure.

2.

Het Europees Parlement of de Raad kan overeenkomstig de in artikel 13
bis, lid 6, bedoelde procedure bezwaar maken tegen een gedelegeerde
handeling. In dat geval trekt de Commissie de handeling onmiddellijk in
na de kennisgeving van het besluit waarbij het Europees Parlement of de
Raad bezwaar maakt.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.".

2.

Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008
inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn
87/102/EEG van de Raad1
Teneinde Richtlijn 2008/48/EG te actualiseren, moet aan de Commissie de
bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU
handelingen vast te stellen tot wijziging van die richtlijn teneinde er aanvullende
hypothesen voor de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage aan toe te voegen
of de bestaande hypothesen te wijzigen. Het is van bijzonder belang dat de
Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen
overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in
overeenstemming met de beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april
2016 over beter wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de
voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en
de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en
hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de
deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding
van de gedelegeerde handelingen.

1

PB L 133 van 22.5.2008, blz. 66.

Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 2008/48/EG als volgt gewijzigd:
1)

in artikel 19 wordt lid 5 vervangen door:
"5.

Zo nodig kan voor de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage
worden uitgegaan van de in bijlage I genoemde aanvullende hypothesen.
Indien de in dit artikel en in deel II van bijlage I genoemde hypothesen
niet voldoende zijn om het jaarlijkse kostenpercentage op uniforme wijze
te berekenen of niet meer aangepast zijn aan de commerciële
marktsituatie, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 24
bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van dit artikel
en van deel II van bijlage I teneinde de noodzakelijk geachte aanvullende
hypothesen voor de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage toe te
voegen of de bestaande te wijzigen.";

2)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 24 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 19, lid 5, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een
termijn van vijf jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van
deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen
maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op
over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt
stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het
Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het
einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 19, lid 5, bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 19, lid 5, vastgestelde gedelegeerde
handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch
de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden na de
kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad
bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de
Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben
medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Deze termijn
wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee
maanden verlengd.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

3)

artikel 25 wordt geschrapt.

IX.

MOBILITEIT EN VERVOER

▌
1.

Richtlijn 95/50/EG van de Raad van 6 oktober 1995 betreffende uniforme procedures
voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg1
Teneinde Richtlijn 95/50/EG aan te passen aan de wetenschappelijke en technische
vooruitgang, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om
overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen tot wijziging van de
bijlagen bij die richtlijn, met name om rekening te houden met wijzigingen in
Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad2. Het is van bijzonder
belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende
raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen
gebeuren in overeenstemming met de beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord
van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke
deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het
Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de
deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot
de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich
bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

1
2

PB L 249 van 17.10.1995, blz. 35.
Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 betreffende
het vervoer van gevaarlijke goederen over land (PB L 260 van 30.9.2008, blz. 13).

Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 95/50/EG als volgt gewijzigd:
1)

Artikel 9 bis wordt vervangen door:
"Artikel 9 bis
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 9 bis bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen teneinde deze aan te
passen aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang op de onder deze
richtlijn vallende gebieden, met name om rekening te houden met wijzigingen
in Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad*.
___________________________
*
Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24
september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over
land (PB L 260 van 30.9.2008, blz. 13).".

2)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 9 bis bis
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 9 bis bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen
vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van
vijf jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze
wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden
voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 9 bis bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 9 bis 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
de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd."
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

3)
▌

Artikel 9 ter wordt geschrapt.

2.

Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002
betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem
voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad1
Teneinde Richtlijn 2002/59/EG aan te passen aan de ontwikkeling van het recht van
de Unie en het internationaal recht en aan de met de uitvoering van de richtlijn
opgedane ervaring, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen
om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen tot wijziging van:
–

de in de richtlijn opgenomen verwijzingen naar instrumenten van de Unie en de
Internationale Maritieme Organisatie (IMO), teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het recht van de Unie of
het internationaal recht;

–

bepaalde in de richtlijn opgenomen definities, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Unierecht of het
internationaal recht;

–

de bijlagen I, III en IV bij de richtlijn, in het licht van de technische
vooruitgang en de met de uitvoering van de richtlijn opgedane ervaring.

1

PB L 208 van 5.8.2002, blz. 10.

Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende
werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op
deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de
beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter
wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding
van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle
documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun
deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen
van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde
handelingen.
Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 2002/59/EG als volgt gewijzigd:
1)

artikel 27 wordt vervangen door:
"Artikel 27
Wijzigingen
1.

Binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn zoals omschreven in
artikel 2 is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 27 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de
verwijzingen naar instrumenten van de Unie en de IMO in deze richtlijn,
alsmede de definities in bijlage 3 en de bijlagen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met bepalingen van het Unierecht of het
internationaal recht die vastgesteld, gewijzigd of in werking getreden zijn
▌.

2.

Binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn zoals omschreven in
artikel 2 is de Commissies bevoegd om overeenkomstig artikel 27 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen I,
III en IV in het licht van de technische vooruitgang en de met deze
richtlijn opgedane ervaring ▌.";

2)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 27 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 27 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast
te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf
jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze
wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden
voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 27 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 27 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
de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

3)
3.

artikel 28 wordt geschrapt.

Verordening (EG) nr. 2099/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 5
november 2002 betreffende de oprichting van het Comité voor maritieme veiligheid
en voorkoming van verontreiniging door schepen (COSS) en houdende wĳziging van
de verordeningen op het gebied van maritieme veiligheid en voorkoming van
verontreiniging door schepen1

1

PB L 324 van 29.11.2002, blz. 1.

Teneinde de in Verordening (EG) nr. 2099/2002 opgenomen lijst van handelingen
van de Unie die verwijzen naar het Comité voor maritieme veiligheid en voorkoming
van verontreiniging door schepen (COSS), te actualiseren, moet aan de Commissie
de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU
handelingen vast te stellen tot wijziging van die verordening door een verwijzing op
te nemen naar de in werking getreden handelingen van de Unie op grond waarvan
bepaalde bevoegdheden aan het COSS worden verleend. Het is van bijzonder belang
dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende
raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen
gebeuren in overeenstemming met de beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord
van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke
deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het
Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de
deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot
de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich
bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

Dienovereenkomstig wordt Verordening (EG) nr. 2099/2002 als volgt gewijzigd:
1)

in artikel 3 wordt lid 3 geschrapt;

2)

artikel 7 wordt vervangen door:
"Artikel 7
Bevoegdheden van het COSS en wijzigingen
Het COSS oefent de bevoegdheden uit die krachtens de geldende wetgeving
van de Unie aan dit comité worden verleend.
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van artikel 2, punt 2, teneinde een
verwijzing op te nemen naar handelingen van de Unie die na de vaststelling
van deze verordening in werking zijn getreden en op grond waarvan bepaalde
bevoegdheden worden verleend aan het COSS.";

3)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 7 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 7 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast
te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf
jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze
wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden
voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 7 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 7 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 de
handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.
___________________________
* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.".

4.

Richtlĳn 2003/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 april 2003
betreffende specifieke stabiliteitsvereisten voor ro-ro-passagiersschepen1
Teneinde Richtlijn 2003/25/EG aan te passen aan de technische vooruitgang, aan
ontwikkelingen op internationaal niveau en aan de met de uitvoering van de richtlijn
opgedane ervaring, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen
om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen tot wijziging van
de bijlagen bij die richtlijn. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar
voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op
deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de
beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter
wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding
van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle
documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun
deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen
van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde
handelingen.

1

PB L 123 van 17.5.2003, blz. 22.

Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 2003/25/EG als volgt gewijzigd:
1)

artikel 10 wordt vervangen door:
"Artikel 10
Wijziging van de bijlagen
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen teneinde rekening te
houden met ontwikkelingen op internationaal niveau, met name bij de IMO, en
teneinde de doeltreffendheid van deze richtlijn in het licht van de ervaring en
de technische vooruitgang te verbeteren.";

2)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 10 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 10 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast
te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf
jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze
wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden
voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 10 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 10 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
de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

3)

artikel 11 wordt geschrapt.

5.

Richtlĳn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2003
betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van
bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot
wĳziging van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en Richtlĳn 91/439/EEG
van de Raad en tot intrekking van Richtlĳn 76/914/EEG van de Raad1
Teneinde Richtlijn 2003/59/EG aan te passen aan de wetenschappelijke en
technische vooruitgang, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden
overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen tot
wijziging van de bijlagen I en II bij die richtlijn. Het is van bijzonder belang dat de
Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen
overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in
overeenstemming met de beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april
2016 over beter wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de
voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en
de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en
hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de
deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding
van de gedelegeerde handelingen.

1

PB L 226 van 10.9.2003, blz. 4.

Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 2003/59/EG als volgt gewijzigd:
1)

artikel 11 wordt vervangen door:
"Artikel 11
Aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen I en II teneinde deze
aan te passen aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang.";

2)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 11 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 11 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast
te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf
jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze
wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden
voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 11 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 11 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
de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

3)
▌

artikel 12 wordt geschrapt.

6.

Verordening (EG) nr. 785/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april
2004 betreffende de verzekeringseisen voor luchtvervoerders en exploitanten van
luchtvaartuigen1
Teneinde Verordening (EG) nr. 785/2004 aan te passen aan de ontwikkeling van het
internationaal recht, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen
om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen tot wijziging van
bepaalde waarden in die verordening in het licht van wijzigingen van internationale
verdragen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende
werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op
deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de
beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter
wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding
van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle
documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun
deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen
van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde
handelingen.

1

PB L 138 van 30.4.2004, blz. 1.

Dienovereenkomstig wordt Verordening (EG) nr. 785/2004 als volgt gewijzigd:
1)

in artikel 6 wordt lid 5 vervangen door:
"5.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 8 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van de in de leden 1, 2 en 3 van
dit artikel bedoelde waarden indien wijzigingen van toepasselijke
internationale verdragen dit noodzakelijk maken.";

2)

in artikel 7 wordt lid 2 vervangen door:
"2.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 8 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van de in lid 1 van dit artikel
bedoelde waarden indien wijzigingen van toepasselijke internationale
verdragen dit noodzakelijk maken.";

3)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 8 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 6, lid 5, en artikel 7, lid 2, bedoelde bevoegdheid om
gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie
toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van … [datum van
inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt
uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een
verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie
wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het
Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het
einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 6, lid 5, en artikel 7,
lid 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit
tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde
bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op
een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds
van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 6, lid 5, en artikel 7, lid 2, 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 de handeling aan het Europees Parlement en de
Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als
de Raad voor 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 twee
maanden verlengd.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

4)

in artikel 9 wordt lid 3 geschrapt.

7.

Verordening (EG) nr. 789/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april
2004 betreffende de overdracht van vracht- en passagiersschepen tussen registers
binnen de Gemeenschap en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 613/91
van de Raad1
Teneinde Verordening (EG) nr. 789/2004 aan te passen aan ontwikkelingen op
internationaal niveau, met name bij de Internationale Maritieme Organisatie, en
teneinde de doeltreffendheid van de verordening in het licht van de opgedane
ervaring en de technische vooruitgang te verbeteren, moet aan de Commissie de
bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU
handelingen vast te stellen tot wijziging van bepaalde definities in de verordening.
Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende
werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op
deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de
beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter
wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding
van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle
documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun
deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen
van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde
handelingen.

1

PB L 138 van 30.4.2004, blz. 19.

Dienovereenkomstig wordt Verordening (EG) nr. 789/2004 als volgt gewijzigd:
1)

in artikel 7 wordt lid 3 geschrapt;

2)

in artikel 9 wordt lid 1 vervangen door:
"1.

Binnen het toepassingsgebied van deze verordening zoals omschreven
in artikel 3 is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 9 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de definities in
artikel 2 teneinde rekening te houden met ontwikkelingen op
internationaal niveau, met name bij de IMO, en teneinde de
doeltreffendheid van de verordening in het licht van de ervaring en de
technische vooruitgang te verbeteren ▌.";

3)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 9 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 9, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een
termijn van vijf jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding
van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen
maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op
over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt
stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het
Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het
einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 9, lid 1, bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 9, lid 1, 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
de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.".

▌
8.

Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005
betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren
in de Gemeenschap1

1

PB L 255 van 30.9.2005, blz. 152.

Teneinde Richtlijn 2005/44/EG aan te passen aan de technische vooruitgang en
rekening te houden met de ervaring die bij de toepassing ervan is opgedaan, moet aan
de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290
VWEU handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen I en II bij die
richtlijn. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende
werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op
deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de
beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter
wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding
van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle
documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun
deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen
van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde
handelingen.

Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 2005/44/EG als volgt gewijzigd:
1)

artikel 10 wordt vervangen door:
"Artikel 10
Wijzigingen in de bijlagen I en II
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen I en II teneinde
rekening te houden met de ervaring die bij de toepassing van deze richtlijn is
opgedaan, en teneinde die bijlagen aan de technische vooruitgang aan te
passen.";

2)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 10 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 10 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast
te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf
jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze
wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden
voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 10 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 10 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
de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

3)

in artikel 11 wordt lid 4 geschrapt.

9.

Richtlijn 2005/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005
betreffende het verhogen van de veiligheid van havens1
Teneinde de technische maatregelen die vereist zijn om voor de nodige
havenveiligheid te zorgen, geregeld te actualiseren, moet aan de Commissie de
bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU
handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen I tot en met IV bij Richtlijn
2005/65/EG. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende
werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op
deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de
beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter
wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding
van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle
documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun
deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen
van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde
handelingen.

1

PB L 310 van 25.11.2005, blz. 28.

Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 2005/65/EG als volgt gewijzigd:
1)

artikel 14 wordt vervangen door:
"Artikel 14
Wijzigingen in de bijlagen I tot en met IV
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 14 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen I tot en met IV
teneinde deze aan de bij de toepassing ervan opgedane ervaring aan te passen,
zonder daarbij evenwel het toepassingsgebied van de richtlijn uit te breiden.
Indien dit in geval van de voor de aanpassing van de bijlagen I tot en met IV
noodzakelijke wijzigingen, om dwingende redenen van urgentie vereist is, is de
in artikel 14 ter neergelegde procedure van toepassing op overeenkomstig dit
artikel vastgestelde gedelegeerde handelingen.";

2)

de volgende artikelen ▌worden ingevoegd:
"Artikel 14 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 14 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast
te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf
jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze
wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden
voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 14 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 14 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
de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.

Artikel 14 ter
Spoedprocedure
1.

Een overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling
treedt onverwijld in werking en is van toepassing zolang geen bezwaar
wordt gemaakt overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving van de
gedelegeerde handeling aan het Europees Parlement en de Raad wordt
vermeld om welke redenen wordt gebruikgemaakt van de
spoedprocedure.

2.

Het Europees Parlement of de Raad kan overeenkomstig de in artikel 14
bis, lid 6, bedoelde procedure bezwaar maken tegen een gedelegeerde
handeling. In dat geval trekt de Commissie de handeling onmiddellijk in
na de kennisgeving van het besluit waarbij het Europees Parlement of de
Raad bezwaar maakt.
___________________________
* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

3)

artikel 15 wordt geschrapt.

10.

Verordening (EG) nr. 2111/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 14
december 2005 betreffende de vaststelling van een communautaire lijst van
luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod binnen de Gemeenschap is
opgelegd en het informeren van luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende
luchtvaartmaatschappij, en tot intrekking van artikel 9 van Richtlijn 2004/36/EG1
Teneinde Verordening (EG) nr. 2111/2005 aan te passen aan de wetenschappelijke
en technische vooruitgang en teneinde de geldende procedures nader uit te werken,
moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig
artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlage bij die
verordening en tot aanvulling van die verordening met gedetailleerde voorschriften
voor bepaalde procedures. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar
voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op
deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de
beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter
wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding
van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle
documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun
deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen
van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde
handelingen.

1

PB L 344 van 27.12.2005, blz. 15.

Dienovereenkomstig wordt Verordening (EG) nr. 2111/2005 als volgt gewijzigd:
1)

in artikel 3 wordt lid 2 vervangen door:
"2.

De op de geldende veiligheidsnormen gebaseerde gemeenschappelijke
criteria voor het opleggen van een exploitatieverbod aan een
luchtvaartmaatschappij staan vermeld in de bijlage en worden hierna
"gemeenschappelijke criteria" genoemd.
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 14 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de in de
bijlage vermelde gemeenschappelijke criteria in het licht van de
wetenschappelijke en technische ontwikkelingen.";

2)

artikel 8 wordt vervangen door:
"Artikel 8
Gedetailleerde voorschriften
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 14 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot aanvulling van deze verordening met
gedetailleerde voorschriften voor de in dit hoofdstuk bedoelde procedures,
daarbij terdege rekening houdend met de noodzaak van snelle besluitvorming
bij de actualisering van de communautaire lijst.

Indien dit in geval van de in het eerste lid bedoelde maatregelen om dwingende
redenen van urgentie vereist is, is de in artikel 14 ter neergelegde procedure
van toepassing op overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde
handelingen.";
3)

de volgende artikelen ▌worden ingevoegd:
"Artikel 14 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 3, lid 2 en artikel 8 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend voor een
termijn van vijf jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van
deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen
maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op
over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt
stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het
Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het
einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3, lid 2, en artikel 8
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot
intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde
bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op
een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds
van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, en artikel 8 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 de handeling aan het Europees Parlement en de
Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als
de Raad voor 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.

Artikel 14 ter
Spoedprocedure
1.

Een overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling
treedt onverwijld in werking en is van toepassing zolang geen bezwaar
wordt gemaakt overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving van de
gedelegeerde handeling aan het Europees Parlement en de Raad wordt
vermeld om welke redenen wordt gebruikgemaakt van de
spoedprocedure.

2.

Het Europees Parlement of de Raad kan overeenkomstig de in artikel 14
bis, lid 6, bedoelde procedure bezwaar maken tegen een gedelegeerde
handeling. In dat geval trekt de Commissie de handeling onmiddellijk in
na de kennisgeving van het besluit waarbij het Europees Parlement of de
Raad bezwaar maakt.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

4)

in artikel 15 wordt lid 4 geschrapt.

▌
11.

Verordening (EG) nr. 336/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15
februari 2006 inzake de implementatie van de Internationale
Veiligheidsmanagementcode in de Gemeenschap en tot intrekking van Verordening
(EG) nr. 3051/95 van de Raad1
Teneinde de bepalingen inzake de implementatie van de Internationale
Veiligheidsmanagementcode te actualiseren, moet aan de Commissie de bevoegdheid
worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te
stellen tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 336/2006. Het is van
bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot
passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die
raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen van het
Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌. Met name om
te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen
ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip
als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch
toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich
bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

1
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Dienovereenkomstig wordt Verordening (EG) nr. 336/2006 als volgt gewijzigd:
1)

in artikel 11 wordt lid 2 vervangen door:
"2.

Binnen het toepassingsgebied van deze verordening zoals omschreven
in artikel 3 is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 11 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage II
teneinde rekening te houden met ontwikkelingen op internationaal niveau
en met name bij de IMO, of teneinde de doeltreffendheid van de
verordening in het licht van de bij de uitvoering ervan opgedane ervaring
te verbeteren.";

2)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 11 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 11, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een
termijn van vijf jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding
van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen
maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op
over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt
stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het
Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het
einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 11, lid 2, bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 11, lid 2, 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 de handeling aan het Europees Parlement en de Raad
bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de
Raad voor 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 twee
maanden verlengd.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

▌

3)
12.

in artikel 12 wordt lid 3 geschrapt.

Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september
2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land1
Teneinde Richtlijn 2008/68/EG aan te passen aan de technische en
wetenschappelijke vooruitgang, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden
overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen tot
wijziging van de bijlagen bij die richtlijn. Het is van bijzonder belang dat de
Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen
overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in
overeenstemming met de beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april
2016 over beter wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de
voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en
de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en
hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de
deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding
van de gedelegeerde handelingen.

1
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Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 2008/68/EG als volgt gewijzigd:
1)

in artikel 8 wordt lid 1 vervangen door:
"1.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 8 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen teneinde
rekening te houden met wijzigingen van de ADR, het RID en de ADN,
met name die welke verband houden met de wetenschappelijke en
technische vooruitgang waaronder het gebruik van technologieën voor
tracking en tracing.";

2)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 8 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 8, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een
termijn van vijf jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding
van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen
maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op
over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt
stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het
Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het
einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 8, lid 1, bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 8, lid 1, 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
de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

3)
▌

in artikel 9 wordt lid 3 geschrapt.

13.

Richtlijn 2009/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009
inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en
controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden
van maritieme instanties1
Teneinde Richtlijn 2009/15/EG aan te passen aan de ontwikkeling van ter zake
relevante internationale instrumenten en teneinde de maximumbedragen voor het
schadeloos stellen van de gelaedeerden te wijzigen, moet aan de Commissie de
bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU
handelingen vast te stellen tot wijziging van die richtlijn met het oog op:
–

de opname van in werking getreden latere wijzigingen van internationale
verdragen, protocollen, codes en daarmee samenhangende resoluties;

–

1

de wijziging van de daarin genoemde bedragen.

PB L 131 van 28.5.2009, blz. 47.

Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende
werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op
deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de
beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter
wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding
van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle
documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun
deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen
van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde
handelingen.
Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 2009/15/EG als volgt gewijzigd:
1)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 5 bis
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 7, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een
termijn van vijf jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding
van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen
maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op
over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt
stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het
Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het
einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 7, lid 1, bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 7, lid 1, 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
de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

2)

in artikel 6 wordt lid 3 geschrapt;

3)

in artikel 7 wordt lid 1 vervangen door:
"1.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 5 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van deze richtlijn, zonder dat het
toepassingsgebied wordt uitgebreid, met het oog op:
a)

de opneming, in het kader van deze richtlijn, van in werking
getreden latere wijzigingen van de internationale verdragen,
protocollen, codes en resoluties als bedoeld in artikel 2, punt d),
artikel 3, lid 1, en artikel 5, lid 2;

b)

de wijziging van de bedragen, vermeld in artikel 5, lid 2, punt b),
onder ii) en iii).".

▌

14.

Verordening (EG) nr. 391/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april
2009 inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en
controle van schepen belaste organisaties1
Teneinde Verordening (EG) nr. 391/2009 te vervolledigen en aan te passen aan de
ontwikkeling van de internationale voorschriften, moet aan de Commissie de
bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU
handelingen vast te stellen:
–

tot wijziging van de minimumcriteria in bijlage I bij de verordening, met
inachtneming van met name de relevante IMO-besluiten;

–

tot aanvulling van de verordening met criteria voor het meten van de
doeltreffendheid van de voorschriften en procedures, alsmede van de prestaties
van erkende organisaties op het gebied van veiligheid van hun geklasseerde
schepen en voorkoming van verontreiniging door die schepen, met name
rekening houdend met de gegevens die zijn overgelegd in het kader van het
Memorandum van Overeenstemming van Parijs betreffende havenstaatcontrole
of andere soortgelijke regelingen;

1

PB L 131 van 28.5.2009, blz. 11.

-

tot aanvulling van de verordening met criteria om te bepalen wanneer
dergelijke prestaties geacht moeten worden een onaanvaardbare bedreiging te
vormen voor de veiligheid of het milieu, waarbij rekening kan worden
gehouden met specifieke omstandigheden die van invloed zijn op kleinere of
hooggespecialiseerde organisaties;

-

tot aanvulling van de verordening met nadere voorschriften betreffende
geldboetes en dwangsommen en de intrekking van de erkenning van de met
inspectie en controle van schepen belaste organisaties.

Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende
werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op
deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de
beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter
wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding
van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle
documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun
deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen
van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde
handelingen.

Dienovereenkomstig wordt Verordening (EG) nr. 391/2009 als volgt gewijzigd:
1)

in artikel 12 wordt lid 4 geschrapt;

2)

in artikel 13 wordt lid 1 vervangen door:
"1.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 14 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage I,
zonder dat het toepassingsgebied ervan wordt uitgebreid, met het oog op
het actualiseren van de daarin opgenomen minimumcriteria, met
inachtneming van met name de relevante IMO-besluiten.";

3)

in artikel 14 worden de leden 1 en 2 vervangen door:
"1.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 14 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanvulling van deze
verordening door het vaststellen van:

a)

criteria voor het meten van de doeltreffendheid van de
voorschriften en procedures, alsmede van de prestaties van erkende
organisaties op het gebied van veiligheid van hun geklasseerde
schepen en voorkoming van verontreiniging door die schepen, met
name rekening houdend met de gegevens die zijn overgelegd in het
kader van het Memorandum van Overeenstemming van Parijs
betreffende havenstaatcontrole of andere soortgelijke regelingen;

b)

criteria om te bepalen wanneer dergelijke prestaties geacht moeten
worden een onaanvaardbare bedreiging te vormen voor de
veiligheid of het milieu, waarbij rekening kan worden gehouden
met specifieke omstandigheden die van invloed zijn op kleinere of
hooggespecialiseerde organisaties.

2.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 14 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanvulling van deze
verordening door het vaststellen van nadere voorschriften inzake het
opleggen van boetes en dwangsommen overeenkomstig artikel 6, en zo
nodig inzake de intrekking van de erkenning van de met inspectie en
controle van schepen belaste organisaties overeenkomstig artikel 7.";

4)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 14 bis
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 13, lid 1, en artikel 14, leden 1 en 2, bedoelde bevoegdheid
om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie
toegekend voor een ▌ termijn van vijf jaar met ingang van … [datum
van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie
stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf
jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde
duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk
drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging
verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 13, lid 1, en artikel
14, leden 1 en 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken.
Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit
genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op
een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds
van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 13, lid 1, en artikel 14, leden 1 en 2,
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 de handeling aan het Europees
Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het
Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.".
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.".

15.

Verordening (EG) nr. 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april
2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij
ongevallen1
Teneinde Verordening (EG) nr. 392/2009 aan te passen aan andere regelgeving van
de Unie en internationale regelgeving, moet aan de Commissie de bevoegdheid
worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te
stellen tot wijziging van:

1
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–

bijlage I bij die verordening om er wijzigingen van de bepalingen van het
Verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee
van 1974, zoals gewijzigd bij het Protocol van 2002, in op te nemen;

–

de grenswaarden in bijlage I bij die verordening voor schepen van Klasse B
overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2009/45/EG van het Europees
Parlement en de Raad1;

–

bijlage II bij die verordening om er wijzigingen van de IMO-richtsnoeren in op
te nemen.

Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende
werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op
deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de
beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter
wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding
van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle
documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun
deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen
van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde
handelingen.

1

Richtlijn 2009/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 inzake
veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen (PB L 163 van 25.6.2009, blz. 1).

Dienovereenkomstig wordt Verordening (EG) nr. 392/2009 als volgt gewijzigd:
1)

artikel 9 wordt vervangen door:
"Artikel 9
Wijzigingen in de bijlagen
1.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage I bij deze
verordening met het oog op de opname van wijzigingen van de
grenswaarden die zijn vastgesteld in artikel 3, lid 1, artikel 4 bis, lid 1,
artikel 7, lid 1, en artikel 8 van het Verdrag van Athene teneinde rekening
te houden met de ingevolge artikel 23 van dat Verdrag genomen
besluiten.
De Commissie is bevoegd om op basis van een passende
effectbeoordeling uiterlijk 31 december 2016 overeenkomstig artikel 9
bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de in
bijlage I bij deze verordening neergelegde aansprakelijkheidsgrenzen
voor schepen die overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2009/45/EG van
het Europees Parlement en de Raad* overeenstemmen met Klasse B,
daarbij ▌ rekening houdend met de invloed op de prijzen van biljetten en
met het vermogen van de markt om een betaalbare verzekering op het
vereiste niveau te verkrijgen, in het licht van een op versterking van de
passagiersrechten gericht beleid en het seizoengebonden karakter van
sommige verbindingen.

2.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage II teneinde
wijzigingen in de bepalingen van de IMO-richtsnoeren op te nemen.
___________________________
*
Richtlijn 2009/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van
6 mei 2009 inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor
passagiersschepen (PB L 163 van 25.6.2009, blz. 1).";

2)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 9 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 9, leden 1 en 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een
termijn van vijf jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding
van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen
maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op
over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt
stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het
Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het
einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 9, leden 1 en 2,
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot
intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde
bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op
een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds
van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 9, leden 1 en 2, 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 de handeling aan het Europees Parlement en de Raad
bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de
Raad voor 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 twee
maanden verlengd.";
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

3)
▌

artikel 10 wordt geschrapt.

X.

GEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID

▌
1.

Verordening (EG) nr. 141/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 16
december 1999 inzake weesgeneesmiddelen1
Teneinde de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 141/2000 te verwezenlijken,
moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig
artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen tot aanvulling van die verordening met
een definitie van "vergelijkbaar geneesmiddel" en van "klinische superioriteit". Het
is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden
tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die
raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen van het
Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌. Met name om
te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen
ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip
als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch
toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich
bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

1
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Dienovereenkomstig wordt Verordening (EG) nr. 141/2000 als volgt gewijzigd:
1)

in artikel 8 wordt lid 4 vervangen door:
"4.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 10 ter
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanvulling van deze
verordening met een definitie van "vergelijkbaar geneesmiddel" en van
"klinische superioriteit".";

2)

in artikel 10 bis wordt lid 3 geschrapt;

3)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 10 ter
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 8, lid 4, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een
termijn van vijf jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding
van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen
maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op
over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt
stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het
Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het
einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 8, lid 4, bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 8, lid 4, 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
de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.".

2.

Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001
inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het
milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad1
Teneinde de doelstellingen van Richtlijn 2001/18/EG te verwezenlijken, moet aan de
Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290
VWEU handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen bij die richtlijn en tot
aanvulling van die richtlijn met:
–

criteria en informatievoorschriften inzake afwijkingen van de kennisgeving
voor het in de handel brengen van bepaalde soorten genetisch gemodificeerde
organismen (GGO's);

–

minimumdrempels onder welke producten waarin onvoorziene of technisch
niet te voorkomen sporen van toegelaten GGO's niet vallen uit te sluiten, niet
hoeven te worden geëtiketteerd als GGO's;

–

lagere drempelwaarden dan 0,9 %, onder welke de etiketteringsvoorschriften
van de richtlijn niet van toepassing zijn op sporen van GGO's in producten die
bestemd zijn voor rechtstreekse be- of verwerking;

1
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–

specifieke etiketteringsvoorschriften voor GGO's die niet in de handel worden
gebracht in de zin van deze richtlijn.

Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende
werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op
deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de
beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter
wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding
van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle
documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun
deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen
van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde
handelingen.

Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 2001/18/EG als volgt gewijzigd:
1)

artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:
a)

in lid 2 wordt de eerste alinea vervangen door:
"De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 29 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanvulling van deze richtlijn
door het vaststellen van de in lid 1 bedoelde criteria en
informatievoorschriften alsmede passende voorschriften voor een
samenvatting van het dossier, na raadpleging van het bevoegde
wetenschappelijke comité. De criteria en informatievoorschriften moeten
een hoog veiligheidsniveau voor de gezondheid van de mens en het
milieu waarborgen en moeten gebaseerd worden op beschikbaar
wetenschappelijk bewijs over die veiligheid en de ervaring die met de
introductie van vergelijkbare GGO's is opgedaan.";

b)

lid 3 wordt vervangen door:
"3.

Alvorens gedelegeerde handelingen krachtens lid 2 vast te stellen,
stelt de Commissie het betrokken voorstel ter beschikking van het
publiek. Het publiek kan gedurende 60 dagen opmerkingen aan de
Commissie doen toekomen. De Commissie zendt deze
opmerkingen, samen met een analyse, door aan de in artikel 29 bis,
lid 4, bedoelde deskundigen.";

2)

artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:
a)

lid 2 wordt vervangen door:
"2.

Met betrekking tot producten waarin onvoorziene of technisch niet
te voorkomen sporen van toegelaten GGO’s niet vallen uit te
sluiten, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 29 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanvulling van deze
richtlijn door het vaststellen van minimumdrempels waaronder die
producten niet hoeven te worden geëtiketteerd overeenkomstig lid
1 van dit artikel. De drempelwaarden worden vastgesteld
naargelang het betrokken product.";

b)

in lid 3 wordt de tweede alinea vervangen door:
"De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 29 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanvulling van deze richtlijn
door het vaststellen van de in de eerste alinea van dit lid bedoelde
drempelwaarden.";

3)

in artikel 26 wordt lid 2 vervangen door:
"2.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 29 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage IV door
het vaststellen van specifieke etiketteringsvoorschriften als bedoeld in lid
1 die niet overlappen met of in strijd zijn met de
etiketteringsvoorschriften in de bestaande Uniewetgeving. Daarbij wordt
naar behoren rekening gehouden met de etiketteringsvoorschriften die de
lidstaten overeenkomstig de Uniewetgeving hebben vastgesteld.";

4)

artikel 27 wordt vervangen door:
"Artikel 27
Aanpassing van de bijlagen aan de technische vooruitgang
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 29 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage II, delen C en D, de
bijlagen III tot en met VI, alsmede bijlage VII, deel C, teneinde deze aan te
passen aan de technische vooruitgang.";

5)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 29 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 16, lid 2, artikel 21, leden 2 en 3, artikel 26, lid 2, en artikel
27 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen,
wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met
ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze
wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden
voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 16, lid 2, artikel 21,
leden 2 en 3, artikel 26, lid 2, en artikel 27 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 16, lid 2, artikel 21, leden 2 en 3, artikel 26,
lid 2, en artikel 27 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 de handeling aan
het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien
zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van deze
termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen
bezwaar zullen maken. Deze termijn wordt op initiatief van het Europees
Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

6)
3.

in artikel 30 wordt lid 3 geschrapt.

Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001
tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor
menselijk gebruik1.
Teneinde de doelstellingen van Richtlĳn 2001/83/EG te verwezenlijken, moet aan de
Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290
VWEU handelingen vast te stellen:
–

tot wijziging van die richtlijn met betrekking tot een van de voorwaarden
waaraan homeopathische geneesmiddelen moeten voldoen om in aanmerking
te komen voor een speciale vereenvoudigde registratieprocedure, indien
nieuwe wetenschappelijke kennis dit rechtvaardigt;

–

tot wijziging van die richtlijn met betrekking tot de soorten verrichtingen die
worden beschouwd als vervaardiging van als grondstoffen gebruikte werkzame
stoffen, teneinde rekening te houden met de wetenschappelijke en technische
vooruitgang;

1
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–

tot wijziging van bijlage I bij die richtlijn teneinde rekening te houden met de
technische en wetenschappelijke vooruitgang;

▌
–

tot aanvulling van die richtlijn door nadere bepaling van de beginselen en
richtsnoeren inzake goede praktijken bij het vervaardigen van geneesmiddelen.

Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende
werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op
deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de
beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter
wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding
van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle
documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun
deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen
van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde
handelingen.

Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 2001/83/EG als volgt gewijzigd:
1)

in artikel 14, lid 1, wordt de tweede alinea vervangen door:
"De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 121 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van het bepaalde in de eerste alinea,
derde streepje, indien nieuwe wetenschappelijke kennis dit rechtvaardigt.";

▌
2)

in artikel 46 bis wordt lid 2 vervangen door:
"2.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 121 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van lid 1 in het
licht van de wetenschappelijke en technische vooruitgang.";

3)

in artikel 47 wordt de eerste alinea vervangen door:
"De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 121 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot aanvulling van deze richtlijn door nadere
bepaling van de beginselen en richtsnoeren inzake goede praktijken bij het
vervaardigen van geneesmiddelen als bedoeld in artikel 46, punt f).";

4)

artikel 120 wordt vervangen door:
"Artikel 120
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 121 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage I in het licht van de
wetenschappelijke en technische vooruitgang.";

5)

In artikel 121 wordt lid 2 bis geschrapt.

6)

artikel 121 bis wordt vervangen door:
"Artikel 121 bis
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 14, lid 1, artikel 22 ter, artikel 23 ter, artikel 46 bis, artikel
47, artikel 52 ter, artikel 54 bis en artikel 120 bedoelde bevoegdheid om
gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie
toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van … [de datum
van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie
stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf
jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde
duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk
drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging
verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 14, lid 1, artikel 22
ter, artikel 23 ter, artikel 46 bis, artikel 47, artikel 52 ter, artikel 54 bis en
artikel 120 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het
besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit
genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op
een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds
van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 14, lid 1, artikel 22 ter, artikel 23 ter, artikel
46 bis, artikel 47, artikel 52 ter, artikel 54 bis en artikel 120 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 de handeling aan het Europees Parlement en de
Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als
de Raad voor het verstrijken van deze termijn de Commissie hebben
medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Deze termijn
wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee
maanden verlengd.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.".

▌

4.

Richtlĳn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 mei 2002 inzake
ongewenste stoffen in diervoeding1
Teneinde de doelstellingen van Richtlijn 2002/32/EG te verwezenlijken, moet aan de
Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290
VWEU handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen I en II bij die
richtlijn teneinde deze aan te passen aan de technische vooruitgang, en tot aanvulling
van die richtlijn met criteria voor de aanvaardbaarheid van zuiveringsprocedés. Het
is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden
tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die
raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen van het
Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌. Met name om
te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen
ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip
als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch
toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich
bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

1

PB L 140 van 30.5.2002, blz. 10.

Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 2002/32/EG als volgt gewijzigd:
1)

in artikel 7, lid 2, worden de eerste en de tweede alinea vervangen door:
"2.

Er wordt onverwijld besloten of de bijlagen I en II moeten worden
gewijzigd. De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 10 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van die bijlagen.
Indien dit in geval van die wijzigingen om dwingende redenen van
urgentie vereist is, is de in artikel 10 ter neergelegde procedure van
toepassing op overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde
handelingen.
De lidstaat mag de door hem ingevoerde maatregelen handhaven
zolang de Commissie geen besluit heeft genomen.";

2)

artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:
a)

lid 1 wordt vervangen door:
"1.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 10 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de
bijlagen I en II teneinde deze aan te passen aan de
wetenschappelijke en technische ontwikkelingen.
Indien dit in geval van deze wijzigingen om dwingende redenen
van urgentie vereist is, is de in artikel 10 ter neergelegde procedure
van toepassing op overeenkomstig dit artikel vastgestelde
gedelegeerde handelingen.";

b)

in lid 2 wordt het tweede streepje vervangen door:
"–

is bevoegd om overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot aanvulling van deze richtlijn door
het definiëren van criteria voor de aanvaardbaarheid van
zuiveringsprocedés als aanvulling op de criteria voor producten die
bedoeld zijn voor het voederen van dieren en dergelijke procedés
hebben ondergaan";

3)

de volgende artikelen ▌worden ingevoegd:
"Artikel 10 bis
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 7, lid 2, en artikel 8, leden 1 en 2, bedoelde bevoegdheid om
gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie
toegekend voor een ▌ termijn van vijf jaar met ingang van … [datum
van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie
stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf
jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde
duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk
drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging
verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 7, lid 2, en artikel 8,
leden 1 en 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het
besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit
genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op
een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds
van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 7, lid 2, en artikel 8, leden 1 en 2,
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 de handeling aan het Europees
Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het
Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van deze termijn de
Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen
maken. Deze termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of
de Raad met twee maanden verlengd.

Artikel 10 ter
1.

Een overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling
treedt onverwijld in werking en is van toepassing zolang geen bezwaar
wordt gemaakt overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving van de
gedelegeerde handeling aan het Europees Parlement en de Raad wordt
vermeld om welke redenen wordt gebruikgemaakt van de
spoedprocedure.

2.

Het Europees Parlement of de Raad kan overeenkomstig de in artikel 10
bis, lid 6, bedoelde procedure bezwaar maken tegen een gedelegeerde
handeling. In dat geval trekt de Commissie de handeling onmiddellijk in
na de kennisgeving van het besluit waarbij het Europees Parlement of de
Raad bezwaar maakt.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

4)

in artikel 11 worden de leden 3 en 4 geschrapt.

▌
5.

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28
januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor
voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor
voedselveiligheidsaangelegenheden1

1

PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

Teneinde de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 178/2002 te verwezenlijken,
moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig
artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen tot wijziging van die verordening wat
betreft het aantal en de namen van de wetenschappelijke panels, en tot aanvulling
van die verordening met de procedure die de Autoriteit moet toepassen op de
verzoeken om een wetenschappelijk advies, met de criteria voor de opname van een
instelling in de lijst van door de lidstaten aangewezen bevoegde organisaties, en met
de regelingen voor het vaststellen van geharmoniseerde kwaliteitseisen en de
financiële regels voor eventuele financiële steun. Het is van bijzonder belang dat de
Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen
overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in
overeenstemming met de beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april
2016 over beter wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de
voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en
de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en
hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de
deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding
van de gedelegeerde handelingen.

Dienovereenkomstig wordt Verordening (EG) nr. 178/2002 als volgt gewijzigd:
1)

in artikel 28, lid 4, wordt de tweede alinea vervangen door:
"De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 57 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van de eerste alinea wat betreft het
aantal en de namen van de wetenschappelijke panels, in het licht van de
technische en wetenschappelijke ontwikkelingen en op verzoek van de
Autoriteit.";

2)

in artikel 29 wordt lid 6 vervangen door:
"6.

Voor de toepassing van dit artikel gaat de Commissie na raadpleging van
de Autoriteit over tot de vaststelling van:
a)

gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 57 bis tot
aanvulling van deze verordening door het vaststellen van de door
de Autoriteit toe te passen procedure op verzoeken om een
wetenschappelijk advies;

b)

uitvoeringshandelingen tot vaststelling van de richtsnoeren voor de
wetenschappelijke beoordeling van stoffen, producten of procedés
waarvoor de wetgeving van de Unie voorafgaande toestemming of
plaatsing op een positieve lijst verplicht stelt, in het bijzonder in
gevallen waarin de wetgeving van de Unie voorschrijft of toestaat
dat de aanvrager hiertoe een dossier indient. Deze
uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 58, lid 2,
bedoelde procedure vastgesteld.";

3)

in artikel 36, lid 3, wordt de eerste alinea vervangen door:
"De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 57 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot aanvulling van deze verordening door het
vaststellen van de criteria voor de opneming van een instelling in de lijst van
door de lidstaten aangewezen bevoegde organisaties, de regelingen voor het
vaststellen van geharmoniseerde kwaliteitseisen en de financiële regels voor
eventuele financiële steun.";

4)

in hoofdstuk V wordt de titel van afdeling 1 vervangen door:
"AFDELING 1
UITOEFENING VAN DE BEVOEGDHEIDSDELEGATIE,
COMITÉPROCEDURE EN BEMIDDELINGSPROCEDURE";

5)

na de titel van afdeling 1 wordt het volgende artikel ingevoegd:
"Artikel 57 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 28, lid 4, artikel 29, lid 6, en artikel 36, lid 3, bedoelde
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de
Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van …
[datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De
Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn
van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde
duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk
drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging
verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 28, lid 4, artikel 29,
lid 6, en artikel 36, lid 3, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde
intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat
besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die
van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie
of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de
reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 28, lid 4, artikel 29, lid 6, en artikel 36, lid 3,
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 de handeling aan het Europees
Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het
Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

6)

in artikel 58 wordt lid 3 geschrapt.

▌
6.

Verordening (EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22
september 2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch
gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde
organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wĳziging van
Richtlĳn 2001/18/EG1

1

PB L 268 van 18.10.2003, blz. 24.

Teneinde de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 1830/2003 te verwezenlijken,
moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig
artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen tot aanvulling van die verordening
door het vaststellen van een systeem voor de ontwikkeling van eenduidige
identificatienummers en de toekenning ervan aan genetisch gemodificeerde
organismen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende
werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op
deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de
beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter
wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding
van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle
documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun
deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen
van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde
handelingen.

Dienovereenkomstig wordt Verordening (EG) nr. 1830/2003 als volgt gewijzigd:
1)

artikel 8 wordt vervangen door:
"Artikel 8
Eenduidige identificatienummers
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot aanvulling van deze verordening door het
vaststellen en aanpassen van een systeem voor de ontwikkeling en toekenning
van eenduidige identificatienummers voor GGO's, waarbij rekening wordt
gehouden met de ontwikkelingen in de internationale fora.";

2)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 9 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 8 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast
te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf
jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze
wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden
voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 8 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 8 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 de
handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.
___________________________
*
PB L 123 van 12. 5. 2016, blz. 1.";

3)

in artikel 10 wordt lid 2 geschrapt;

4)

in artikel 13 wordt lid 2 geschrapt.

7.

Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22
september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding1
Teneinde de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 1831/2003 te verwezenlijken,
moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig
artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen I tot en
met IV bij de verordening teneinde deze aan te passen aan de technische
vooruitgang, en tot aanvulling van de verordening met voorschriften die
vereenvoudigde regelingen voor het verlenen van vergunningen mogelijk maken
voor toevoegingsmiddelen die zijn toegestaan voor gebruik in levensmiddelen. Het is
van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot
passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die
raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen van het
Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌. Met name om
te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen
ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip
als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch
toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich
bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

1

PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

Dienovereenkomstig wordt Verordening (EG) nr. 1831/2003 als volgt gewijzigd:
1)

in artikel 3 wordt lid 5 vervangen door:
"5.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 21 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage IV
teneinde de daarin opgenomen algemene voorwaarden aan te passen aan
de technologische vooruitgang of aan wetenschappelijke
ontwikkelingen.";

2)

in artikel 6 wordt lid 3 vervangen door:
"3.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 21 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage I
teneinde categorieën toevoegingsmiddelen voor diervoeding en
functionele groepen aan te passen aan de technologische vooruitgang of
aan wetenschappelijke ontwikkelingen.";

3)

in artikel 7, lid 5, wordt de derde alinea vervangen door:
"De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 21 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot aanvulling van deze verordening door het
vaststellen van voorschriften die vereenvoudigde regelingen mogelijk
maken voor het verlenen van vergunningen voor toevoegingsmiddelen
die zijn toegestaan voor gebruik in levensmiddelen.";

4)

in artikel 16 wordt lid 6 vervangen door:
"6.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 21 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage III
teneinde rekening te houden met de technologische vooruitgang en
wetenschappelijke ontwikkelingen.";

5)

in artikel 21 wordt de vierde alinea vervangen door:
"De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 21 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage II.";

6)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 21 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 3, lid 5, artikel 6, lid 3, artikel 7, lid 5, artikel 16, lid 6, en
artikel 21 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te
stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar
met ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze
wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden
voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3, lid 5, artikel 6, lid
3, artikel 7, lid 5, artikel 16, lid 6, en artikel 21 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 3, lid 5, artikel 6, lid 3, artikel 7, lid 5, artikel
16, lid 6, en artikel 21 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 de
handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het
verstrijken van deze termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij
daartegen geen bezwaar zullen maken. Deze termijn wordt op initiatief
van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

7)

in artikel 22 wordt lid 3 geschrapt.

8.

Verordening (EG) nr. 2065/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 10
november 2003 inzake in of op levensmiddelen gebruikte of te gebruiken
rookaroma's1
Teneinde de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 2065/2003 te verwezenlijken,
moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig
artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen bij die
verordening nadat de Autoriteit om wetenschappelijke en/of technische bijstand is
verzocht, en tot aanvulling van die verordening met kwaliteitscriteria voor
gevalideerde analysemethoden. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij
haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder
meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming
met de beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter
wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding
van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle
documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun
deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen
van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde
handelingen.

1

PB L 309 van 26.11.2003, blz. 1.

Dienovereenkomstig wordt Verordening (EG) nr. 2065/2003 als volgt gewijzigd:
1)

in artikel 17 wordt lid 3 vervangen door:
"3.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 18 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanvulling van deze
verordening door het vaststellen van kwaliteitscriteria voor gevalideerde
analysemethoden als bedoeld in punt 4 van bijlage II, inclusief de te
meten stoffen. In die gedelegeerde handelingen wordt rekening gehouden
met beschikbaar wetenschappelijk bewijs.";

2)

in artikel 18 wordt lid 1 vervangen door:
"1.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 18 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen
nadat de Autoriteit om wetenschappelijke en/of technische bijstand is
verzocht.";

3)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 18 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 17, lid 3, en artikel 18, lid 1, bedoelde bevoegdheid om
gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie
toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van … [datum van
inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt
uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een
verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie
wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het
Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het
einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 17, lid 3, en artikel
18, lid 1, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het
besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit
genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op
een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds
van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 17, lid 3, en artikel 18, lid 1, 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 de handeling aan het Europees Parlement en de
Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als
de Raad voor 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 twee
maanden verlengd.
___________________________
*

4)

PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

in artikel 19 wordt lid 3 geschrapt.

▌
9.

Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april
2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor
levensmiddelen van dierlijke oorsprong1

1

PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55.

Teneinde de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 853/2004 te verwezenlijken,
moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig
artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen II en III
bij die verordening en tot aanvulling van die verordening met betrekking tot het
gebruik van andere stoffen dan drinkwater om de buitenkant van producten van
dierlijke oorsprong te reinigen, met betrekking tot wijzigingen van de bijzondere
waarborgen voor het in de handel brengen van bepaalde producten van dierlijke
oorsprong in Zweden of Finland, en met betrekking tot afwijkingen van de bijlagen
II en III bij die verordening . Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar
voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op
deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de
beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter
wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding
van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle
documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun
deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen
van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde
handelingen.

Dienovereenkomstig wordt Verordening (EG) nr. 853/2004 als volgt gewijzigd:
1)

in artikel 3 wordt lid 2 vervangen door:
"2.

Exploitanten van levensmiddelenbedrijven gebruiken geen andere stoffen
dan drinkwater ▌ of, indien Verordening (EG) nr. 852/2004 of de
onderhavige verordening het gebruik daarvan toestaat, schoon water ▌
om de buitenkant van producten van dierlijke oorsprong te reinigen,
tenzij het gebruik van de betrokken stof door de Commissie is
goedgekeurd. Daartoe is de Commissie bevoegd om overeenkomstig
artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanvulling van
deze verordening. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven nemen
tevens alle gebruiksvoorwaarden in acht die volgens dezelfde procedure
worden vastgesteld. Het gebruik van een goedgekeurde stof doet niets af
aan de plicht van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf om te
voldoen aan de voorschriften van deze verordening.";

2)

in artikel 8, lid 3, wordt punt a) vervangen door:
"a)

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 11 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de leden 1 en 2
van dit artikel met het oog op het actualiseren van de in die leden
vastgestelde voorschriften, rekening houdend met wijzigingen in de
controleprogramma's van de lidstaten of met de aanneming van
microbiologische criteria overeenkomstig Verordening (EG) nr.
852/2004.";

3)

artikel 9 wordt geschrapt;

4)

in artikel 10 worden de leden 1 en 2 vervangen door:
"1.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 11 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen II
en III. De wijzigingen zijn bedoeld om de verwezenlijking van de
doelstellingen van deze verordening te waarborgen en te
vergemakkelijken, met inachtneming van de relevante risicofactoren, en
worden gerechtvaardigd op basis van:
a)

de ervaring die exploitanten van levensmiddelenbedrijven en/of
bevoegde autoriteiten hebben opgedaan, met name met de
toepassing van de op HACCP gebaseerde systemen
overeenkomstig artikel 5;

b)

de door de Commissie opgedane ervaring, met name inzake de
resultaten van haar audits;

c)

technologische ontwikkelingen en de praktische gevolgen ervan en
de verwachtingen van de consument ten aanzien van de
samenstelling van levensmiddelen;

d)

wetenschappelijk advies, met name nieuwe risicobeoordelingen;

e)

microbiologische criteria en temperatuurcriteria voor
levensmiddelen;

f)

veranderingen in de consumptiepatronen.

De wijzigingen als bedoeld in de eerste alinea hebben betrekking op:
a)

de voorschriften inzake de identificatiemerken voor producten van
dierlijke oorsprong;

b)

de doelstellingen van de op HACCP gebaseerde procedures;

c)

de voorschriften inzake de informatie over de voedselketen;

d)

de specifieke hygiënevoorschriften voor de inrichtingen, inclusief
vervoermiddelen, waar producten van dierlijke oorsprong worden
geproduceerd, gehanteerd, verwerkt, opgeslagen of gedistribueerd;

e)

de specifieke hygiënevoorschriften voor de bewerkingen die
verband houden met het produceren, hanteren, verwerken, opslaan,
vervoeren of distribueren van producten van dierlijke oorsprong;

f)

de regels voor het vervoer van vlees terwijl het nog warm is;

g)

de gezondheidsnormen of -controles indien wetenschappelijk is
aangetoond dat die nodig zijn om de volksgezondheid te
beschermen;

h)

de uitbreiding van bijlage III, sectie VII, hoofdstuk IX, tot andere
levende tweekleppige weekdieren dan pectinidae;

i)

de criteria om te bepalen uit welke epidemiologische gegevens
blijkt dat een visgrond, wat de aanwezigheid van parasieten betreft,
geen gevaar voor de gezondheid oplevert en de bevoegde autoriteit
exploitanten van levensmiddelenbedrijven bijgevolg mag toestaan
visserijproducten niet in te vriezen, zoals bepaald in bijlage III,
sectie VIII, hoofdstuk III, punt D;

j)

de aanvullende gezondheidsnormen voor levende tweekleppige
weekdieren, in samenwerking met het betrokken
referentielaboratorium van de Unie, waaronder:
i)

grenswaarden en analysemethoden voor andere mariene
biotoxines;

ii)

procedures voor de opsporing van virussen, alsmede
virologische normen; en

iii)

bemonsteringsschema's, analysemethoden en -toleranties om
na te gaan of aan de gezondheidsnormen wordt voldaan.

2.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 11 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanvulling van deze
verordening door het toekennen van afwijkingen van de bijlagen II en
III, daarbij rekening houdend met de relevante risicofactoren en mits
deze afwijkingen geen gevolgen hebben voor het bereiken van de
volgende doelstellingen van de verordening:
a)

faciliteren van de naleving door kleine ondernemingen van de in
de bijlagen opgenomen voorschriften;

b)

mogelijk maken van het voortgezette gebruik van traditionele
methoden in alle stadia van de productie, verwerking en distributie
van levensmiddelen;

c)

tegemoetkomen aan de behoeften van levensmiddelenbedrijven die
gelegen zijn in regio's met bijzondere geografische beperkingen;

d)

faciliteren van de werkzaamheden van inrichtingen voor de
vervaardiging van grondstoffen die bestemd zijn voor de productie
van in hoge mate geraffineerde levensmiddelen die een
behandeling hebben ondergaan welke de veiligheid ervan
waarborgt.";

5)

artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:
a)

de inleidende zin wordt vervangen door:
"Onverminderd de algemene toepassing van artikel 9 en artikel 10, lid 1,
kan de Commissie de volgende maatregelen vaststellen door middel van
uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de
in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld:";

b)
6)

de punten 1, 5, 6, 7 en 8 worden geschrapt;

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 11 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 3, lid 2, artikel 8, lid 3, punt a), en artikel 10, leden 1 en 2,
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen,
wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met
ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze
wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden
voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3, lid 2, artikel 8, lid
3, punt a), en artikel 10, leden 1 en 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te
allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van
de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag
na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van
de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 3, lid 2, artikel 8, lid 3, punt a), en artikel 10,
leden 1 en 2, 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 de handeling aan
het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien
zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van deze
termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen
bezwaar zullen maken. Deze termijn wordt op initiatief van het Europees
Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.".
___________________________
*

7)
▌

PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

in artikel 12 wordt lid 3 geschrapt.

10.

Verordening (EG) Nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 12
januari 2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne1
Teneinde de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 183/2005 te verwezenlijken,
moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig
artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen I, II en
III bij die verordening teneinde deze aan te passen aan de technische vooruitgang, en
tot aanvulling van die verordening door de specifieke microbiologische criteria en
doelstellingen te bepalen, door erkenning te vereisen van inrichtingen van
diervoederbedrijven en door afwijkingen van de bijlagen I, II en III bij de
verordening toe te staan. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar
voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op
deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de
beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter
wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding
van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle
documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun
deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen
van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde
handelingen.

1

PB L 35 van 8.2.2005, blz. 1.

Dienovereenkomstig wordt Verordening (EG) nr. 183/2005 als volgt gewijzigd:
1)

in artikel 5, lid 3, wordt de tweede alinea vervangen door:
"De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 30 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot aanvulling van deze verordening door het
definiëren van de in de eerste alinea, punten a) en b), bedoelde criteria en
doelen.";

2)

in artikel 10 wordt punt 3 vervangen door:
"3)

erkenning vereist is krachtens een gedelegeerde handeling tot de
vaststelling waarvan de Commissie overeenkomstig artikel 30 bis
bevoegd is om deze verordening aan te vullen.";

3)

in artikel 27 wordt de tweede alinea vervangen door:
"De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 30 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen I, II en III.";

4)

artikel 28 wordt vervangen door:
"Artikel 28
Afwijkingen van de bijlagen I, II en III
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 30 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot aanvulling van deze verordening door om
bijzondere redenen afwijkingen van de bijlagen I, II en III toe te staan, mits
deze afwijkingen geen gevolgen hebben voor het bereiken van de
doelstellingen van de verordening.";

5)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 30 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 5, lid 3, artikel 10, punt 3, artikel 27 en artikel 28 bedoelde
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de
Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van …
[datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De
Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn
van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde
duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk
drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging
verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 5, lid 3, artikel 10,
punt 3, artikel 27 en artikel 28 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na
die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van
de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 5, lid 3, artikel 10, punt 3, artikel 27 en
artikel 28 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 de handeling aan het
Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel
het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van deze 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 twee maanden verlengd.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

6)
▌

in artikel 31 wordt lid 3 geschrapt.

11.

Verordening (EG) nr. 1394/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13
november 2007 betreffende geneesmiddelen voor geavanceerde therapie en tot
wijziging van Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/20041
Teneinde de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 1394/2007 te verwezenlijken,
moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig
artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen bij die
verordening in het licht van de technische en wetenschappelijke vooruitgang. Het is
van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot
passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die
raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen van het
Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌. Met name om
te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen
ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip
als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch
toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich
bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

1

PB L 324 van 10.12.2007, blz. 121.

Dienovereenkomstig wordt Verordening (EG) nr. 1394/2007 als volgt gewijzigd:
1)

artikel 24 wordt vervangen door:
"Artikel 24
Wijzigingen in de bijlagen
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 25 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen teneinde deze aan te
passen aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, na raadpleging
van het bureau.";

2)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 25 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 24 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast
te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf
jaar met ingang van … [datum van inwerkingtreding van deze
wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden
voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van
elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 24 bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere
datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 24 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
de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft
gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor 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 twee maanden verlengd.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

3)
▌

in artikel 26 wordt lid 3 geschrapt.

12.

Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009
tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een
duurzaam gebruik van pesticiden1
Teneinde een kader tot stand te brengen voor actie van de Unie ter verwezenlijking
van een duurzaam gebruik van pesticiden, moet aan de Commissie de bevoegdheid
worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te
stellen tot wijziging van de bijlagen I tot en met IV bij Richtlijn 2009/128/EG in het
licht van de wetenschappelijke en technische vooruitgang. Het is van bijzonder
belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende
raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen
gebeuren in overeenstemming met de beginselen van het Interinstitutioneel Akkoord
van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌. Met name om te zorgen voor gelijke
deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het
Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de
deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot
de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich
bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

1

PB L 309 van 24.11.2009, blz. 71.

Dienovereenkomstig wordt Richtlijn 2009/128/EG als volgt gewijzigd:
1)

in artikel 5 wordt lid 3 vervangen door:
"3.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 20 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage I
teneinde rekening te houden met de wetenschappelijke en technische
vooruitgang.";

2)

in artikel 8 wordt lid 7 vervangen door:
"7.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 20 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage II
teneinde rekening te houden met de wetenschappelijke en technische
vooruitgang.";

3)

in artikel 14, lid 4, wordt de tweede alinea vervangen door:
"De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 20 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage III teneinde rekening te
houden met de wetenschappelijke en technische vooruitgang.";

4)

in artikel 15, lid 1, wordt de tweede alinea vervangen door:
"De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 20 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage IV teneinde rekening te
houden met de wetenschappelijke en technische vooruitgang.";

5)

het volgende artikel ▌wordt ingevoegd:
"Artikel 20 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.

De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan
de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.

2.

De in artikel 5, lid 3, artikel 8, lid 7, artikel 14, lid 4, en artikel 15, lid 1,
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt
aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang
van … [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening].
De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de
termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde
duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk
drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging
verzet.

3.

Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 5, lid 3, artikel 8, lid
7, artikel 14, lid 4, en artikel 15, lid 1, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te
allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van
de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag
na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van
de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

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 van 13 april 2016 over beter wetgeven ▌ *.

5.

Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet
zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de
Raad.

6.

Een overeenkomstig artikel 5, lid 3, artikel 8, lid 7, artikel 14, lid 4, en
artikel 15, lid 1, 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 de handeling aan
het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien
zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van deze
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 twee maanden verlengd.
___________________________
*
PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.";

▌
6)

in artikel 21 wordt lid 2 geschrapt.

XI.

BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE
Beschikking nr. 70/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari
2008 betreffende een papierloze omgeving voor douane en bedrijfsleven1
Op grond van artikel 15 van Beschikking nr. 70/2008/EG is de Commissie bevoegd
bepaalde termijnen te verlengen overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad2.
Die bevoegdheid is nooit uitgeoefend en is niet langer nodig. Daarom hoeft er geen
bevoegdheid aan de Commissie te worden toegekend. In plaats daarvan moet de
bevoegdheid in Beschikking nr. 70/2008/EG worden ingetrokken en moeten de
artikelen 15 en 16 van die beschikking worden geschrapt.
Dienovereenkomstig worden de artikelen 15 en 16 van Beschikking nr. 70/2008/EG
geschrapt.

1
2

PB L 23 van 26.1.2008, blz. 21.
Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de
uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (PB L 184 van
17.7.1999, blz. 23).

BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE
Gemeenschappelijke verklaring van het Parlement, de Raad en de Commissie
In punt 27 van het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven erkennen de drie
instellingen de noodzaak om alle bestaande wetgeving aan te passen aan het bij het Verdrag
van Lissabon ingevoerde rechtskader, en met name de noodzaak om hoge prioriteit te
verlenen aan de snelle aanpassing van alle basishandelingen die nog verwijzen naar
de regelgevingsprocedure met toetsing. Naar aanleiding van het daartoe strekkende voorstel
van de Commissie komt deze verordening aan die behoefte tegemoet door te voorzien in de
aanpassing van de regelgevingsprocedure met toetsing in een belangrijk aantal handelingen
die in dat voorstel zijn vervat. De drie instellingen zullen blijven werken aan de aanpassing
van de resterende handelingen van dat voorstel.
Verklaring van de Commissie
De Commissie neemt nota van de keuze van de wetgevers om te voorzien in een beperkte
geldigheidsduur van alle bevoegdheidsdelegaties waarbij de regelgevingsprocedure met
toetsing door middel van deze verordening onderling wordt afgestemd, gekoppeld aan een
rapportageverplichting en een stilzwijgende verlenging van de bevoegdheidsdelegatie. Met
name gezien het grote aantal verslagen dat met regelmatige tussenpozen zou moeten worden
ingediend en gezien het feit dat informatie over het gebruik van de bevoegdheden
gemakkelijk beschikbaar is via het register van gedelegeerde handelingen, benadrukt de
Commissie dat zij over een discretionaire bevoegdheid beschikt ten aanzien van de wijze
waarop zij aan de rapportageverplichting zal voldoen. In voorkomend geval kan de
Commissie daarom de verslagen die op grond van verschillende basishandelingen moeten
worden ingediend, in één document samenbrengen.

