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BEKNOPTE MOTIVERING 

De Commissie vervoer en toerisme is ingenomen met het voorstel van de Commissie, daar dit 

een belangrijke stap vormt in de richting van de algemene aanpassing van de EU-wetgeving 

aan het stelsel van gedelegeerde en uitvoeringshandelingen, zoals sinds bijna acht jaar door het 

Verdrag van Lissabon wordt voorgeschreven.  

Onderhavig voorstel heeft tot doel de bepalingen inzake de regelgevingsprocedure met toetsing 

(RPS) in 168 rechtshandelingen aan te passen, waaronder 34 basishandelingen met betrekking 

tot mobiliteit en vervoersbeleid.  

Op veel beleidsterreinen, zoals het vervoersbeleid, kunnen vraagstukken die aanvankelijk 

vooral technisch van aard lijken te zijn, politieke keuzes vergen die belangrijke consequenties 

hebben. Daarom zou het Parlement gebruik moeten maken van de delegatie van bevoegdheden 

aan de Commissie om democratische legitimiteit in het hele EU-wetgevingsproces te 

waarborgen. 

De amendementen hebben betrekking op de volgende kwesties: 

• een termijn van vijf jaar voor de bevoegdheidsdelegatie, met automatische verlenging 

nadat de Commissie negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een 

verslag heeft opgesteld; 

• de bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen ter aanvulling van Richtlijn 

97/70 van de Raad en Verordening (EG) nr. 725/2004; 

• de bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van Richtlijn 

2009/18/EG, Richtlijn 2009/59/EG, Richtlijn 2001/96/EG en Richtlijn 2009/18/EG, 

teneinde alle wijzigingen van internationale instrumenten van hun toepassingsgebied uit 

te sluiten indien er een duidelijk risico is dat het niveau van de maritieme veiligheid 

daardoor daalt. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie juridische 

zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 60 – alinea 3 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 437/2003 

Artikel 5 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 10 bis gedelegeerde handelingen 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 10 bis gedelegeerde handelingen 
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vast te stellen met betrekking tot de 

aanneming van andere 

nauwkeurigheidsnormen.". 

vast te stellen tot aanvulling van deze 

verordening door het vaststellen van 

andere nauwkeurigheidsnormen.". 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 102 – alinea 2 – punt 2 

Verordening (EEG) nr. 3922/91 

Artikel 11 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 11, lid 1, bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt aan de 

Commissie toegekend voor onbepaalde 

tijd met ingang van [datum van 

inwerkingtreding van deze omnibus]. 

2. De in artikel11, lid 1, bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 

Commissie toegekend voor een termijn 

van vijf jaar met ingang van [datum van 

inwerkingtreding van deze omnibus]. De 

Commissie stelt uiterlijk negen maanden 

vóór 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. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 103 – alinea 2 – punt 2 

Richtlijn 95/50/EG 

Artikel 9 bis bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 9 bis bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt aan de 

Commissie toegekend voor onbepaalde 

tijd met ingang van [datum van 

inwerkingtreding van deze omnibus]. 

2. De in artikel 9 bis bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 

Commissie toegekend voor een periode 

van vijf jaar met ingang van [datum van 

inwerkingtreding van deze omnibus]. De 

Commissie stelt uiterlijk negen maanden 

vóór het einde van de termijn van vijf jaar 

een verslag op over de 

bevoegdheidsdelegatie. De 
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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. 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 104 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Teneinde Richtlijn 97/70/EG aan te passen 

aan de ontwikkeling van het internationaal 

recht, moet aan de Commissie de 

bevoegdheid worden overgedragen om 

overeenkomstig artikel 290 van het 

Verdrag handelingen vast te stellen om de 

richtlijn te wijzigen met het oog op de 

toepassing van latere wijzigingen van het 

Protocol van Torremolinos. 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 over beter wetgeven van 13 april 

2016. 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. 

Teneinde Richtlijn 97/70/EG aan te passen 

aan de ontwikkeling van het internationaal 

recht, moet aan de Commissie de 

bevoegdheid worden overgedragen om 

overeenkomstig artikel 290 van het 

Verdrag handelingen vast te stellen om de 

richtlijn te wijzigen met het oog op de 

toepassing van latere wijzigingen van het 

Protocol van Torremolinos en om 

voorschriften vast te stellen ten behoeve 
van een geharmoniseerde interpretatie 

van de voorschriften van de bijlage bij het 

Protocol van Torremolinos, voor zover die 

aan het oordeel van de overheden van de 

afzonderlijke verdragsluitende partijen is 

overgelaten. 

 Teneinde te waarborgen dat de Unie-

normen worden beschermd, moet aan de 

Commissie de bevoegdheid worden 

overgedragen om overeenkomstig 

artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde 
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handelingen vast te stellen tot wijziging 

van deze richtlijn teneinde wijzigingen 

van het Protocol van Torremolinos uit te 

sluiten van het toepassingsgebied van deze 

richtlijn indien uit een beoordeling door 

de Commissie blijkt dat er een duidelijk 

risico bestaat dat een dergelijke 

internationale wijziging het in de 

maritieme wetgeving van de Unie 

vastgelegde niveau van maritieme 

veiligheid, voorkoming van 

verontreiniging door schepen en 

bescherming van de leef- en 

werkomstandigheden aan boord verlaagt 

of daarmee onverenigbaar is. 

 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 over beter wetgeven van 13 april 

2016. 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. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 104 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Teneinde eenvormige voorwaarden voor 

de uitvoering van Richtlijn 97/70/EG te 

waarborgen, moeten aan de Commissie 

Schrappen 
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uitvoeringsbevoegdheden worden 

toegekend om voorschriften vast te stellen 

ten behoeve van een geharmoniseerde 

interpretatie van de voorschriften van de 

bijlage bij het Protocol van Torremolinos, 

voor zover die aan het oordeel van de 

overheden van de afzonderlijke 

verdragsluitende partijen is overgelaten 

en voor zover die nodig is voor de 

consistente toepassing in de Unie. Die 

bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

182/2011. 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 104 – alinea 3 – punt 1 

Richtlijn 97/70/EG 

Artikel 8 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie kan door middel 

van uitvoeringshandelingen een 

geharmoniseerde interpretatie vaststellen 

van de voorschriften van de bijlage bij het 

Protocol van Torremolinos, voor zover die 

aan het oordeel van de overheden van de 

afzonderlijke verdragsluitende partijen is 

overgelaten en voor zover die nodig is voor 

de consistente toepassing in de Unie. Deze 

uitvoeringshandelingen worden volgens 

de in artikel 9, lid 2, bedoelde procedure 

vastgesteld. 

2. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 8 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot aanvulling 
van Richtlijn 97/70/EG met het doel een 

geharmoniseerde interpretatie vast te 

stellen van de voorschriften van de bijlage 

bij het Protocol van Torremolinos, voor 

zover die aan het oordeel van de overheden 

van de afzonderlijke verdragsluitende 

partijen is overgelaten. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 104 – alinea 3 – punt 1 

Richtlijn 97/70/EG 

Artikel 8 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De wijzigingen van het in artikel 2, 

lid 4, bedoelde internationale instrument 

kunnen van het toepassingsgebied van 

3. De Commissie krijgt de 

bevoegdheid om overeenkomstig artikel 8 

bis gedelegeerde handelingen vast te 
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deze richtlijn worden uitgesloten 

krachtens artikel 5 van Verordening (EG) 

nr. 2099/2002 van het Europees 

Parlement en de Raad*. 

stellen tot wijziging van deze richtlijn 

teneinde wijzigingen van het in artikel 2, 

lid 4, bedoelde internationale instrument 

uit te sluiten van het toepassingsgebied 

van de richtlijn, indien uit een beoordeling 

door de Commissie blijkt dat er een 

duidelijk risico bestaat dat de 

internationale wijziging het in de 

maritieme wetgeving van de Unie 

vastgelegde niveau van maritieme 

veiligheid, voorkoming van 

verontreiniging door schepen en 

bescherming van de leef- en 

werkomstandigheden aan boord verlaagt 

of daarmee onverenigbaar is. 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 104 – alinea 3 – punt 2 

Richtlijn 97/70/EG 

Artikel 8 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 8, lid 1, bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen, wordt aan de Commissie 

toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 

van [datum van inwerkingtreding van deze 

omnibus]. 

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 omnibus]. De 

Commissie stelt uiterlijk negen maanden 

vóór 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. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 104 – alinea 3 – punt 2 

Richtlijn 97/70/EG 

Artikel 8 bis – lid 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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. 

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. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 104 – alinea 3 – punt 2 

Richtlijn 97/70/EG 

Artikel 8 bis – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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. 

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. 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 105 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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 Teneinde te waarborgen dat de Unie-

normen worden beschermd, moet aan de 

Commissie de bevoegdheid worden 

overgedragen om overeenkomstig 

artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot wijziging 

van deze richtlijn om wijzigingen van 

Marpol 73/78 uit te sluiten van het 

toepassingsgebied van deze richtlijn 

indien uit een beoordeling door de 

Commissie blijkt dat er een duidelijk 

risico bestaat dat internationale wijziging 

het in de maritieme wetgeving van de 

Unie vastgelegde niveau van maritieme 

veiligheid, voorkoming van 

verontreiniging door schepen en 

bescherming van de leef- en 

werkomstandigheden aan boord verlaagt 

of daarmee onverenigbaar is. 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 105 – alinea 3 – punt 1 

Richtlijn 2000/59/EG 

Artikel 13 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 15 bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen, wordt aan de Commissie 

toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 

van [datum van inwerkingtreding van deze 

omnibus]. 

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 omnibus]. De 

Commissie stelt uiterlijk negen maanden 

vóór 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. 

 

Amendement  13 
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Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 105 – alinea 3 – punt 3 

Richtlijn 2009/59/EG 

Artikel 15 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De wijzigingen van de in artikel 2 bedoelde 

internationale instrumenten kunnen van 

het toepassingsgebied van de richtlijn 

worden uitgesloten krachtens artikel 5 van 

Verordening (EG) nr. 2099/2002 van het 

Europees Parlement en de Raad*. 

De Commissie krijgt de bevoegdheid om 

overeenkomstig artikel 13 bis 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

tot wijziging van deze richtlijn teneinde 

wijzigingen van het in artikel 2, lid 4, 

bedoelde internationale instrument uit te 

sluiten van het toepassingsgebied van de 

richtlijn, indien uit een beoordeling door 

de Commissie blijkt dat er een duidelijk 

risico bestaat dat de internationale 

wijziging het in de maritieme wetgeving 
van de Unie vastgelegde niveau van 

maritieme veiligheid, voorkoming van 

verontreiniging door schepen en 

bescherming van de leef- en 

werkomstandigheden aan boord verlaagt 

of daarmee onverenigbaar is. 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 106 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Teneinde te waarborgen dat de Unie-

normen worden beschermd, moet aan de 

Commissie de bevoegdheid worden 

overgedragen om overeenkomstig 

artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot wijziging 

van deze richtlijn om wijzigingen van de 

in artikel 3 van deze richtlijn bedoelde 

internationale instrumenten uit te sluiten 

van het toepassingsgebied van deze 

richtlijn indien uit een beoordeling door 

de Commissie blijkt dat er een duidelijk 

risico bestaat dat internationale wijziging 

het in de maritieme wetgeving van de 

Unie vastgelegde niveau van maritieme 

veiligheid, voorkoming van 

verontreiniging door schepen en 
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bescherming van de leef- en 

werkomstandigheden aan boord verlaagt 

of daarmee onverenigbaar is. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 106 – alinea 3 – punt 2 

Richtlijn 2001/96/EG 

Artikel 15 – voetnoot 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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

Motivering 

Onjuiste verwijzing 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 106 – alinea 3 – punt 2 

Richtlijn 2001/96/EG 

Artikel 15 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De wijzigingen van de in artikel 3 bedoelde 

internationale instrumenten kunnen van 

het toepassingsgebied van de richtlijn 

worden uitgesloten krachtens artikel 5 van 

Verordening (EG) nr. 2099/2002.". 

De Commissie krijgt de bevoegdheid om 

overeenkomstig artikel 15 bis 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

tot wijziging van deze richtlijn teneinde 

wijzigingen van het in artikel 3 bedoelde 

internationale instrument uit te sluiten van 

het toepassingsgebied van de richtlijn 

indien uit een beoordeling door de 

Commissie blijkt dat er een duidelijk 

risico bestaat dat de internationale 

wijziging het in de maritieme wetgeving 
van de Unie vastgelegde niveau van 

maritieme veiligheid, voorkoming van 

verontreiniging door schepen en 

bescherming van de leef- en 

werkomstandigheden aan boord verlaagt 

of daarmee onverenigbaar is. 
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Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 106 – alinea 3 – punt 3 

Richtlijn 2001/96/EG 

Artikel 15 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 15 bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen, wordt aan de Commissie 

toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 

van [datum van inwerkingtreding van deze 

omnibus]. 

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 omnibus]. De 

Commissie stelt uiterlijk negen maanden 

vóór 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. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 107 – alinea 3 – punt 2 

Richtlijn 2002/59/EG 

Artikel 27 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 27 bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen, wordt aan de Commissie 

toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 

van [datum van inwerkingtreding van deze 

omnibus]. 

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 omnibus]. De 

Commissie stelt uiterlijk negen maanden 

vóór 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 
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zich uiterlijk drie maanden voor het einde 

van elke termijn tegen deze verlenging 

verzet. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 108 – alinea 2 – punt 3 

Verordening (EG) nr. 2099/2002 

Artikel 7 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 7 bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen, wordt aan de Commissie 

toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 

van [datum van inwerkingtreding van deze 

omnibus]. 

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 omnibus]. De 

Commissie stelt uiterlijk negen maanden 

vóór 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. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 109 – alinea 2 – punt 2 

Richtlijn 2003/25/EG 

Artikel 10 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 10 bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen, wordt aan de Commissie 

toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 

van [datum van inwerkingtreding van deze 

omnibus]. 

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 omnibus]. De 

Commissie stelt uiterlijk negen maanden 

vóór het einde van de termijn van vijf jaar 
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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. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 110 – alinea 2 – punt 2 

Richtlijn 2003/59/EG 

Artikel 11 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 11, lid 3, bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen, wordt aan de Commissie 

toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 

van [datum van inwerkingtreding van deze 

omnibus]. 

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 omnibus]. De 

Commissie stelt uiterlijk negen maanden 

vóór 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. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 111 – alinea 3 – punt 4 

Verordening (EG) nr. 782/2003 

Artikel 8 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 6, lid 1, en artikel 8 

bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt aan de 

2. De in artikel 6, lid 1, en artikel 8 

bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen wordt aan de 
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Commissie toegekend voor onbepaalde 

tijd met ingang van [datum van 

inwerkingtreding van deze omnibus]. 

Commissie toegekend voor een termijn 

van vijf jaar met ingang van [datum van 

inwerkingtreding van deze omnibus]. De 

Commissie stelt uiterlijk negen maanden 

vóór 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. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 112 – alinea 3 – punt 2 

Richtlijn 2004/52/EG 

Artikel 4 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 4, leden 2, 4 en 5, 

bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt aan de 

Commissie toegekend voor onbepaalde 

tijd met ingang van [datum van 

inwerkingtreding van deze omnibus]. 

2. De in artikel 4, leden 2, 4 en 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 omnibus]. De 

Commissie stelt uiterlijk negen maanden 

vóór 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. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 113 – alinea 2 – punt 2 

Richtlijn 2004/54/EG 

Artikel 16 bis – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 16 bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen, wordt aan de Commissie 

toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 

van [datum van inwerkingtreding van deze 

omnibus]. 

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 omnibus]. De 

Commissie stelt uiterlijk negen maanden 

vóór 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. 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 114 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Teneinde Verordening (EG) nr. 725/2004 

aan te passen aan de ontwikkeling van het 

internationaal recht, moet aan de 

Commissie de bevoegdheid worden 

overgedragen om overeenkomstig 

artikel 290 van het Verdrag handelingen 

vast te stellen om de verordening te 

wijzigen met het oog op de opname van 

wijzigingen van internationale 

instrumenten. 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 over beter wetgeven van 13 april 

2016. Met name om te zorgen voor gelijke 

deelname aan de voorbereiding van 

gedelegeerde handelingen ontvangen het 

Europees Parlement en de Raad alle 

Teneinde Verordening (EG) nr. 725/2004 

aan te passen aan de ontwikkeling van het 

internationaal recht, moet aan de 

Commissie de bevoegdheid worden 

overgedragen om overeenkomstig 

artikel 290 van het Verdrag handelingen 

vast te stellen om de verordening te 

wijzigen met het oog op de opname van 

wijzigingen van internationale 

instrumenten en geharmoniseerde 

procedures vast te stellen voor de 

toepassing van de verplichte bepalingen 

van de ISPS-code, mits het 

toepassingsgebied van deze verordening 

daardoor niet wordt verruimd. 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 



 

PE604.743v02-00 18/34 AD\1132631NL.docx 

NL 

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. 

Akkoord over beter wetgeven van 13 april 

2016. 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. 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 114 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Teneinde eenvormige voorwaarden voor 

de uitvoering van Verordening (EG) nr. 

725/2004 te waarborgen, moeten aan de 

Commissie uitvoeringsbevoegdheden 

worden toegekend om geharmoniseerde 

procedures vast te stellen voor de 

toepassing van de verplichte bepalingen 

van de ISPS-code, mits het 

toepassingsgebied van de verordening 

daardoor niet wordt verruimd. Die 

bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

182/2011. 

Schrappen 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 114 – alinea 3 – punt 1 

Verordening (EG) nr. 725/2004 

Artikel 10 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie stelt 

geharmoniseerde procedures vast voor de 

toepassing van de verplichte bepalingen 

van de ISPS-code, mits het 

toepassingsgebied van deze verordening 

daardoor niet wordt verruimd. Deze 

3. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 10 bis 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 

725/2004 met het doel geharmoniseerde 

procedures vast te stellen voor de 
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uitvoeringshandelingen worden volgens 

de in artikel 11, lid 2, bedoelde procedure 

vastgesteld.". 

toepassing van de verplichte bepalingen 

van de ISPS-code, mits het 

toepassingsgebied van deze verordening 

daardoor niet wordt verruimd. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 114 – alinea 3 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 725/2004 

Artikel 10 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 10, lid 2, bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen, wordt aan de Commissie 

toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 

van [datum van inwerkingtreding van deze 

omnibus]. 

2. De in artikel 10, 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 omnibus]. De 

Commissie stelt uiterlijk negen maanden 

vóór 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. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 115 – alinea 2 – punt 3 

Verordening (EG) nr. 785/2004 

Artikel 8 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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 

onbepaalde tijd met ingang van [datum 

van inwerkingtreding van deze omnibus]. 

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 

omnibus]. De Commissie stelt uiterlijk 
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negen maanden vóór 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. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 116 – alinea 2 – punt 3 

Verordening (EG) nr. 789/2004 

Artikel 9 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 9, lid 1, bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen, wordt aan de Commissie 

toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 

van [datum van inwerkingtreding van deze 

omnibus]. 

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 omnibus]. De 

Commissie stelt uiterlijk negen maanden 

vóór 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. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 117 – alinea 2 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 868/2004 

Artikel 14 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 5, lid 3, bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 

2. De in artikel 5, lid 3, bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
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vast te stellen, wordt aan de Commissie 

toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 

van [datum van inwerkingtreding van deze 

omnibus]. 

vast te stellen, wordt aan de Commissie 

toegekend voor een termijn van vijf jaar 

met ingang van [datum van 

inwerkingtreding van deze omnibus]. De 

Commissie stelt uiterlijk negen maanden 

vóór 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. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 118 – alinea 2 – punt 2 

Richtlijn 2005/44/EG 

Artikel 10 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 10 bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen, wordt aan de Commissie 

toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 

van [datum van inwerkingtreding van deze 

omnibus]. 

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 omnibus]. De 

Commissie stelt uiterlijk negen maanden 

vóór 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. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 119 – alinea 2 – punt 2 

Richtlijn 2005/65/EG 

Artikel 14 bis – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 14 bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen, wordt aan de Commissie 

toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 

van [datum van inwerkingtreding van deze 

omnibus]. 

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 omnibus]. De 

Commissie stelt uiterlijk negen maanden 

vóór 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. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 120 – alinea 2 – punt 3 

Verordening (EG) nr. 2111/2005 

Artikel 14 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 3, lid 2, en artikel 8 

bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt aan de 

Commissie toegekend voor onbepaalde 

tijd met ingang van [datum van 

inwerkingtreding van deze omnibus]. 

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 omnibus]. De 

Commissie stelt uiterlijk negen maanden 

vóór 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. 
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Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 121 – alinea 3 – punt 4 

Richtlijn 2006/126/EG 

Artikel 8 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 1, leden 2 en 3, artikel 

3, lid 2, en artikel 8 bedoelde bevoegdheid 

om gedelegeerde handelingen vast te 

stellen, wordt aan de Commissie toegekend 

voor onbepaalde tijd met ingang van 

[datum van inwerkingtreding van deze 

omnibus]. 

2. De in artikel 1, leden 2 en 3, 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 

omnibus]. De Commissie stelt uiterlijk 

negen maanden vóór 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. 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 122 – alinea 2 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 336/2006 

Artikel 11 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 11, lid 2, bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen, wordt aan de Commissie 

toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 

van [datum van inwerkingtreding van deze 

omnibus]. 

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 omnibus]. De 

Commissie stelt uiterlijk negen maanden 

vóór 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 
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zich uiterlijk drie maanden voor het einde 

van elke termijn tegen deze verlenging 

verzet. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 123 – alinea 3 – punt 6 

Richtlijn 2007/59/EG 

Artikel 31 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 4, lid 4, artikel 22, lid 

4, artikel 23, lid 3, artikel 25, lid 5, artikel 

31, lid 1, en artikel 34 bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen, wordt aan de Commissie 

toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 

van [datum van inwerkingtreding van deze 

omnibus]. 

2. De in artikel 4, lid 4, artikel 22, lid 

4, artikel 23, lid 3, artikel 25, lid 5, artikel 

31, lid 1, en artikel 34 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 omnibus]. De 

Commissie stelt uiterlijk negen maanden 

vóór 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. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 124 – alinea 3 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 1371/2007 

Artikel 34 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in de artikelen 33 en 34 

bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt aan de 

Commissie toegekend voor onbepaalde 

tijd met ingang van [datum van 

2. De in artikel 33, lid 2, en artikel 34 

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 omnibus]. De 
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inwerkingtreding van deze omnibus]. Commissie stelt uiterlijk negen maanden 

vóór 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. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 125 – alinea 2 – punt 2 

Richtlijn 2008/68/EG 

Artikel 8 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 8, lid 1, bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen, wordt aan de Commissie 

toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 

van [datum van inwerkingtreding van deze 

omnibus]. 

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 omnibus]. De 

Commissie stelt uiterlijk negen maanden 

vóór 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. 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 126 – alinea 3 – punt 4 

Richtlijn 2008/96/EG 

Artikel 12 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 7, lid 1 bis, en artikel 2. De in artikel 7, lid 1 bis, en artikel 
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12 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt aan de 

Commissie toegekend voor onbepaalde 

tijd met ingang van [datum van 

inwerkingtreding van deze omnibus]. 

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 omnibus]. De 

Commissie stelt uiterlijk negen maanden 

vóór 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. 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 127 – alinea 3 – punt 3 

Verordening (EG) nr. 300/2008 

Artikel 18 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 4, leden 2 en 4, en 

artikel 11, lid 2, bedoelde bevoegdheid om 

gedelegeerde handelingen vast te stellen, 

wordt aan de Commissie toegekend voor 

onbepaalde tijd met ingang van [datum 

van inwerkingtreding van deze omnibus]. 

2. De in artikel 4, leden 2 en 4, en 

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 

omnibus]. De Commissie stelt uiterlijk 

negen maanden vóór 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. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 128 – alinea 3 – punt 1 
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Richtlijn 2009/15/EG 

Artikel 5 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 7, lid 1, bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen, wordt aan de Commissie 

toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 

van [datum van inwerkingtreding van deze 

omnibus]. 

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 omnibus]. De 

Commissie stelt uiterlijk negen maanden 

vóór 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. 

Amendement43 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 129 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Teneinde te waarborgen dat de Unie-

normen worden beschermd, moet aan de 

Commissie de bevoegdheid worden 

overgedragen om overeenkomstig 

artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot wijziging 

van deze richtlijn om wijzigingen van de 

IMO-code voor onderzoek naar 

ongevallen en incidenten op zee uit te 

sluiten van het toepassingsgebied van deze 

richtlijn indien uit een beoordeling door 

de Commissie blijkt dat er een duidelijk 

risico bestaat dat internationale wijziging 

het in de maritieme wetgeving van de 

Unie vastgelegde niveau van maritieme 

veiligheid, voorkoming van 

verontreiniging door schepen en 

bescherming van de leef- en 

werkomstandigheden aan boord verlaagt 



 

PE604.743v02-00 28/34 AD\1132631NL.docx 

NL 

of daarmee onverenigbaar is. 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 129 – alinea 3 – punt 2 

Richtlijn 2009/18/EG 

Artikel 18 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 5, lid 4, en artikel 20 

bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt aan de 

Commissie toegekend voor onbepaalde 

tijd met ingang van [datum van 

inwerkingtreding van deze omnibus]. 

2. De in artikel 5, lid 4, en artikel 20 

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 omnibus]. De 

Commissie stelt uiterlijk negen maanden 

vóór 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. 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 129 – alinea 3 – punt 4 

Richtlijn 2009/18/EG 

Artikel 20 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De wijzigingen van de IMO-code 

voor onderzoek naar ongevallen en 

incidenten op zee kunnen overeenkomstig 

artikel 5 van Verordening (EG) nr. 

2099/2002 buiten het toepassingsgebied 

van de onderhavige richtlijn worden 

gehouden.". 

3. De Commissie krijgt de 

bevoegdheid om overeenkomstig artikel 

18 bis gedelegeerde handelingen vast te 

stellen tot wijziging van deze richtlijn 

teneinde wijzigingen van de IMO-code 

voor onderzoek naar ongevallen en 

incidenten op zee uit te sluiten van het 

toepassingsgebied van de richtlijn indien 

uit een beoordeling door de Commissie 

blijkt dat er een duidelijk risico bestaat dat 

de internationale wijziging het in de 

maritieme wetgeving van de Unie 
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vastgelegde niveau van maritieme 

veiligheid, voorkoming van 

verontreiniging door schepen en 

bescherming van de leef- en 

werkomstandigheden aan boord verlaagt 

of daarmee onverenigbaar is. 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 130 – alinea 2 – punt 2 

Richtlijn 2009/33/EG 

Artikel 8 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 7 bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen, wordt aan de Commissie 

toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 

van [datum van inwerkingtreding van deze 

omnibus]. 

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 omnibus]. De 

Commissie stelt uiterlijk negen maanden 

vóór 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. 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 131 – alinea 3 – punt 4 

Verordening (EG) nr. 391/2009 

Artikel 14 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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 

onbepaalde tijd met ingang van [datum 

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 
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van inwerkingtreding van deze omnibus]. [datum van inwerkingtreding van deze 

omnibus]. De Commissie stelt uiterlijk 

negen maanden vóór 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. 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 132 – alinea 3 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 392/2009 

Artikel 9 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 9, leden 1 en 2, 

bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt aan de 

Commissie toegekend voor onbepaalde 

tijd met ingang van [datum van 

inwerkingtreding van deze omnibus]. 

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 omnibus]. De 

Commissie stelt uiterlijk negen maanden 

vóór 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. 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 133 – alinea 3 – punt 6 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 24 bis – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 6, lid 2, en artikel 8, 

lid 9, bedoelde bevoegdheid om 

gedelegeerde handelingen vast te stellen, 

wordt aan de Commissie toegekend voor 

onbepaalde tijd met ingang van [datum 

van inwerkingtreding van deze omnibus]. 

2. De in artikel 6, lid 2, en artikel 8, 

lid 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 

omnibus]. De Commissie stelt uiterlijk 

negen maanden vóór 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. 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 134 – alinea 3 – punt 3 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 14 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 4, leden 2 en 4, en 

artikel 5, lid 4, bedoelde bevoegdheid om 

gedelegeerde handelingen vast te stellen, 

wordt aan de Commissie toegekend voor 

onbepaalde tijd met ingang van [datum 

van inwerkingtreding van deze omnibus]. 

2. De in artikel 4, leden 2 en 4, en 

artikel 5, 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 

omnibus]. De Commissie stelt uiterlijk 

negen maanden vóór 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. 
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Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel XI – punt 135 – alinea 3 – punt 6 

Verordening (EG) nr. 1073/2009 

Artikel 25 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 4, lid 2, artikel 5, 

leden 3 en 5, artikel 6, lid 4, artikel 7, lid 2, 

artikel 12, lid 5, en artikel 28, lid 3, 

bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt aan de 

Commissie toegekend voor onbepaalde 

tijd met ingang van [datum van 

inwerkingtreding van deze omnibus]. 

2. De in artikel 4, lid 2, artikel 5, 

leden 3 en 5, artikel 6, lid 4, artikel 7, lid 2, 

artikel 12, lid 5, en artikel 28, 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 omnibus]. De 

Commissie stelt uiterlijk negen maanden 

vóór 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. 
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