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BEKNOPTE MOTIVERING
In de context van de post-Lissabon-aanpassing onderstreept de Commissie landbouw en
plattelandsontwikkeling het belang van de aanpassing van het beleid op de terreinen die door
het gemeenschappelijk landbouwbeleid worden bestreken en niet zijn vastgesteld volgens de
medebeslissingsprocedure.
De afbakening van gedelegeerde en uitvoeringshandelingen is een gevoelige politieke
kwestie, met name op het gebied van landbouw, dat van nogal technische aard lijkt te zijn en
belangrijke politieke keuzes en gevolgen met zich mee kan brengen.
Gezien de recente ervaringen met de blokkade van aanpassingsdossiers inzake cruciale
landbouw- en visserijwetgeving in de Raad, na het mislukken van de
trialoogonderhandelingen in eerste lezing, moet het Parlement gebruikmaken van de delegatie
van bevoegdheden aan de Commissie teneinde de technische en gevoelige kwesties aan te
pakken die voor de EU-consumenten gevolgen kunnen hebben.
Ten aanzien van de voorgestelde aanpassing van artikelen van Verordening (EG)
nr. 767/2009 en Verordening (EG) nr. 1831/2003 moet, in plaats van de bevoegdheid tot
vaststelling van handelingen overeenkomstig artikel 291 VWEU, de bevoegdheid om
overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
(VWEU) handelingen vast te stellen aan de Commissie worden gedelegeerd met de volgende
doelstellingen:
• teneinde te besluiten of een bepaald product "diervoeder" is, wat kan worden opgevat als
een aanvulling van de definitie voor diervoeder (artikel 7, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 767/2009);
• teneinde de catalogus te wijzigen voor wat betreft de vaststelling van het maximumgehalte
van onzuiverheden (artikel 26, lid 3, van Verordening (EG) nr. 767/2009);
• teneinde de lijst van bestemmingen vast te stellen en de duur van het gebruik aan te
bevelen (artikel 10, lid 5, van Verordening (EG) nr. 767/2009).
AMENDEMENTEN
De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde
Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(8 bis) Het bundelen en presenteren van
bevoegdheden die geen nauwe onderlinge
samenhang vertonen als één enkele
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gedelegeerde handeling van de Commissie
vormt een belemmering voor de
uitoefening door het Parlement van zijn
recht van controle, aangezien het
gedwongen wordt het volledige pakket
eenvoudigweg te aanvaarden of te
verwerpen, waardoor het geen kans krijgt
om zijn oordeel te geven over iedere
afzonderlijke bevoegdheid.

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 1 bis
De Commissie bundelt meervoudige
bevoegdheden niet in één enkele
gedelegeerde handeling.
Motivering

Het bundelen en presenteren van meerdere bevoegdheden die geen nauwe onderlinge
samenhang vertonen als één enkele gedelegeerde handeling van de Commissie vormt een
belemmering voor de uitoefening door het Europees Parlement van zijn recht van controle,
aangezien het gedwongen wordt het volledige pakket eenvoudigweg te aanvaarden of te
verwerpen, waardoor het geen kans krijgt om zijn oordeel te geven over iedere afzonderlijke
bevoegdheid.
Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel IX – lid 86 – alinea 2 – punt 3
Verordening (EG) nr. 2003/2003
Artikel 31 bis – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De in artikel 29, lid 4, en artikel 31,
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 29, lid 4, en artikel 31,
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
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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.
Motivering
De standaard met 5 jaar verlengbare bevoegdheidsdelegatie moet (mits noch CSL, noch het
EP deze intrekken) gelden voor alle wetgevingsdossiers die op AGRI betrekking hebben, net
als bij alle eerdere wetgeving.
Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – lid 141 – alinea 3 – punt 11
Verordening (EG) nr. 999/2001
Artikel 23 ter – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De in artikel 5, lid 3, artikel 6,
leden 1 en 1 ter, artikel 7, leden 3, 4 en 4
bis, artikel 8, leden 1, 2 en 5, artikel 9,
leden 1 en 3, artikel 15, lid 3, artikel 16, lid
7, artikel 20, lid 2, en artikel 23 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 3, artikel 6,
leden 1 en 1 ter, artikel 7, leden 3, 4 en
4 bis, artikel 8, leden 1, 2 en 5, artikel 9,
leden 1 en 3, artikel 15, lid 3, artikel 16,
lid 7, artikel 20, lid 2, en artikel 23
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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Motivering
De standaard met 5 jaar verlengbare bevoegdheidsdelegatie moet (mits noch CSL, noch het
EP deze intrekken) gelden voor alle wetgevingsdossiers die op AGRI betrekking hebben, net
als bij alle eerdere wetgeving.
Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – lid 142 – alinea 2 – punt 3
Richtlijn 2002/32/EG
Artikel 10 bis – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

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
onbepaalde tijd met ingang van [datum
van inwerkingtreding van deze omnibus].

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
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.
Motivering

De standaard met 5 jaar verlengbare bevoegdheidsdelegatie moet (mits noch CSL, noch het
EP deze intrekken) gelden voor alle wetgevingsdossiers die op AGRI betrekking hebben, net
als bij alle eerdere wetgeving.
Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – lid 147 – alinea 4 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1829/2003
Artikel 34 bis – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst
2.

De in artikel 12, lid 4, artikel 14, lid
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1 bis, artikel 24, lid 4, en artikel 32, zesde
alinea, 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].

1 bis, artikel 24, lid 4, en artikel 32, zesde
alinea, 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.

Motivering
De standaard met 5 jaar verlengbare bevoegdheidsdelegatie moet (mits noch CSL, noch het
EP deze intrekken) gelden voor alle wetgevingsdossiers die op AGRI betrekking hebben, net
als bij alle eerdere wetgeving.
Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – lid 148 – alinea 2 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1830/2003
Artikel 9 bis – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De in 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 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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Motivering
De standaard met 5 jaar verlengbare bevoegdheidsdelegatie moet (mits noch CSL, noch het
EP deze intrekken) gelden voor alle wetgevingsdossiers die op AGRI betrekking hebben, net
als bij alle eerdere wetgeving.
Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – lid 149 – alinea 2 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1831/2003
Artikel 21 bis – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

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 onbepaalde
tijd met ingang van [datum van
inwerkingtreding van deze omnibus].

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 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 XII – lid 156 – alinea 2 – punt 5
Verordening (EG) nr. 183/2005
Artikel 30 bis – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De in artikel 5, lid 3, artikel 10, lid
3, en de artikelen 27 en 28 bedoelde
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen
vast te stellen, wordt aan de Commissie
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang

2.
De in artikel 5, lid 3, artikel 10, lid
3, en de artikelen 27 en 28 bedoelde
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen
vast te stellen, wordt aan de Commissie
toegekend voor een termijn van vijf jaar
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van [datum van inwerkingtreding van deze
omnibus].

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.

Motivering
De standaard met 5 jaar verlengbare bevoegdheidsdelegatie moet (mits noch CSL, noch het
EP deze intrekken) gelden voor alle wetgevingsdossiers die op AGRI betrekking hebben, net
als bij alle eerdere wetgeving.
Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – lid 164 – alinea 2 – punt 5
Richtlijn 2009/128/EG
Artikel 20 bis – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

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 onbepaalde
tijd met ingang van [datum van
inwerkingtreding van deze omnibus].

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 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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Motivering
De standaard met 5 jaar verlengbare bevoegdheidsdelegatie moet (mits noch CSL, noch het
EP deze intrekken) gelden voor alle wetgevingsdossiers die op AGRI betrekking hebben, net
als bij alle eerdere wetgeving.
Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – lid 166 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Teneinde de doelstellingen van
Verordening (EG) nr. 767/2009 te
verwezenlijken, moet aan de Commissie de
bevoegdheid worden overgedragen om
overeenkomstig artikel 290 van het
Verdrag handelingen vast te stellen tot
wijziging van de bijlagen bij de
verordening in het licht van de technische
vooruitgang, en tot aanvulling van de
verordening met een lijst van categorieën
voedermiddelen. 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 de doelstellingen van
Verordening (EG) nr. 767/2009 te
verwezenlijken, moet aan de Commissie de
bevoegdheid worden overgedragen om
overeenkomstig artikel 290 van het
Verdrag handelingen vast te stellen tot
wijziging van de bijlagen bij de
verordening in het licht van de technische
vooruitgang, tot bijwerking van de lijst met
bestemmingen, tot vaststelling van het
maximumgehalte van chemische
onzuiverheden als omschreven in punt 1
van bijlage I, en eveneens tot aanvulling
van de verordening met een lijst van
categorieën voedermiddelen en een
toelichting of bepaalde producten als
diervoeder worden aangemerkt. 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
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van de gedelegeerde handelingen.

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – lid 166 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Teneinde eenvormige voorwaarden voor
de uitvoering van Verordening (EG) nr.
767/2009 te waarborgen, moeten aan de
Commissie uitvoeringsbevoegdheden
worden toegekend om te verduidelijken of
een product een diervoeder is, om de lijst
van bestemmingen bij te werken en om
het maximumgehalte aan chemische
onzuiverheden te bepalen. Die
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend
overeenkomstig Verordening (EU) nr.
182/2011.

Schrappen

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – lid 166 – alinea 3 – punt 2
Verordening (EG) nr. 767/2009
Artikel 7 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De Commissie kan
uitvoeringshandelingen vaststellen om te
verduidelijken of een product een
diervoeder in de zin van deze verordening
is. Deze uitvoeringshandelingen worden
volgens de in artikel 28, lid 3, bedoelde
procedure vastgesteld.

2.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 27 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen,
om te verduidelijken of een product een
diervoeder in de zin van deze verordening
is.

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – lid 166 – alinea 3 – punt 3
Verordening (EG) nr. 767/2009
Artikel 10 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.
Binnen zes maanden nadat zij een
geldig verzoek heeft ontvangen of, in
voorkomend geval, nadat zij advies van de
Autoriteit heeft ontvangen, stelt de
Commissie uitvoeringshandelingen vast
tot bijwerking van de lijst van
bestemmingen, mits voldaan is aan de in
lid 2 genoemde voorwaarden. Deze
uitvoeringshandelingen worden volgens
de in artikel 28, lid 3, bedoelde procedure
vastgesteld.

5.
Binnen zes maanden nadat zij een
geldig verzoek heeft ontvangen of, in
voorkomend geval, nadat zij advies van de
Autoriteit heeft ontvangen, stelt de
Commissie gedelegeerde handelingen vast
tot bijwerking van de lijst van
bestemmingen, mits voldaan is aan de in
lid 2 genoemde voorwaarden. Deze
gedelegeerde handelingen worden volgens
de in artikel 27 bis bedoelde procedure
vastgesteld.

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – lid 166 – alinea 3 – punt 6
Verordening (EG) nr. 767/2009
Artikel 26 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.
Door middel van
uitvoeringshandelingen worden
wijzigingen vastgesteld in de
communautaire catalogus voor wat betreft
het bepalen van het maximumgehalte van
chemische onzuiverheden als bedoeld in
bijlage I, punt 1, of de gehalten aan
botanische zuiverheden als bedoeld in
bijlage I, punt 2, of het vochtgehalte als
bedoeld in bijlage I, punt 6, of gegevens ter
vervanging van de verplichte vermelding
als bedoeld in artikel 16, lid 1, onder b).
Deze uitvoeringshandelingen worden
volgens de in artikel 28, lid 3, bedoelde
procedure vastgesteld.

3.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 27 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen
tot wijziging van de communautaire
catalogus voor wat betreft het bepalen van
het maximumgehalte van chemische
onzuiverheden als bedoeld in bijlage I,
punt 1, of de gehalten aan botanische
zuiverheden als bedoeld in bijlage I, punt
2, of het vochtgehalte als bedoeld in bijlage
I, punt 6, of gegevens ter vervanging van
de verplichte vermelding als bedoeld in
artikel 16, lid 1, onder b).

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – lid 166 – alinea 3 – punt 8
Verordening (EG) nr. 767/2009
Artikel 27 bis – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De in artikel 6, lid 2, artikel 17, lid
4, artikel 20, lid 2, en artikel 27, 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 6, lid 2, artikel 17, lid
4, artikel 20, lid 2, en artikel 27, 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 17
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – lid 167 – alinea 4 – punt 20
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 51 bis – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De in artikel 5, leden 1 en 2, artikel
6, leden 1 en 2, artikel 7, lid 4, artikel 11,
lid 2, artikel 15, lid 1, artikel 17, lid 2,
artikel 18, lid 3, artikel 19, lid 4, artikel 20,
lid 11, artikel 21, lid 6, artikel 27, artikel
31, lid 2, artikel 32, lid 3, artikel 40, lid 1,
artikel 42, lid 2, eerste alinea, artikel 43, lid
3, en artikel 48, lid 7, eerste alinea, en lid
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 5, leden 1 en 2, artikel
6, leden 1 en 2, artikel 7, lid 4, artikel 11,
lid 2, artikel 15, lid 1, artikel 17, lid 2,
artikel 18, lid 3, artikel 19, lid 4, artikel 20,
lid 11, artikel 21, lid 6, artikel 27, artikel
31, lid 2, artikel 32, lid 3, artikel 40, lid 1,
artikel 42, lid 2, eerste alinea, artikel 43, lid
3, en artikel 48, lid 7, eerste alinea, en lid
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
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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.
Motivering
De standaard met 5 jaar verlengbare bevoegdheidsdelegatie moet (mits noch CSL, noch het
EP deze intrekken) gelden voor alle wetgevingsdossiers die op AGRI betrekking hebben, net
als bij alle eerdere wetgeving.
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PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE
Titel

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

Document- en procedurenummers

COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD)

Bevoegde commissie
Datum bekendmaking

JURI
13.3.2017

Advies uitgebracht door
Datum bekendmaking

AGRI
13.3.2017

Rapporteur voor advies
Datum benoeming

Daniel Buda
15.2.2017

Datum goedkeuring

30.8.2017
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Bij de eindstemming aanwezige leden

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Daniel Buda, Matt
Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot, Albert
Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős,
Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan
Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew
Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike
Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu
Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão
Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco
Zullo

Bij de eindstemming aanwezige vaste
plaatsvervangers

Bas Belder, Franc Bogovič, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Gabriel
Mato, Momchil Nekov, Massimo Paolucci, Estefanía Torres Martínez,
Tom Vandenkendelaere

Bij de eindstemming aanwezige
plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Christofer Fjellner
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