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AMENDEMENTEN 

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de bevoegde Commissie juridische 

zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 57 – alinea 1 – streepje 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- de verordening aan te vullen met de 

criteria voor de kwaliteitsmeting; 

- de verordening aan te vullen met de 

criteria voor de meting van de kwaliteit 

van de variabelen; 

Motivering 

Aanpassing van de inleidende tekst (overweging) aan het voorgestelde amendement op artikel 

10, lid 5. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 1165/98 

Artikel 4 – lid 2 – letter d – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) In artikel 4, lid 2, wordt de tweede 

alinea vervangen door: 

(2) In artikel 4, lid 2, onder d), wordt 

de tweede alinea vervangen door: 

De in de eerste alinea genoemde 

programma’s worden uitgewerkt in de 

bijlagen. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot de goedkeuring en toepassing van die 

programma's.; 

De in de eerste alinea genoemde 

programma’s worden uitgewerkt in de 

bijlagen. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot aanvulling 

van deze verordening met verdere 

specificaties inzake de goedkeuring en 

toepassing van die programma's."; 

Motivering 

Volgens recente rechtspraak van het Hof van Justitie, verdient het aanbeveling in de 

bevoegdheidsdelegatie duidelijk te specificeren of het gaat om bevoegdheid om de 

rechtshandeling aan te vullen dan wel te wijzigen. Deze specificatie wordt consequent 



 

PE610.694v01-00 4/64 AD\1134475NL.docx 

NL 

toegevoegd in de hele tekst. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 3 

Verordening (EG) nr. 1165/98 

Artikel 10 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot de criteria voor de kwaliteitsmeting.; 

5. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot aanvulling 

van deze verordening met specificaties 

inzake de criteria voor de meting van de 

kwaliteit van de variabelen.; 

Motivering 

Specificatie van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling) en van het precieze 

onderwerp van de gedelegeerde handeling. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 4 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1165/98 

Artikel 18 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) in artikel 18 wordt lid 3 geschrapt; 

Motivering 

Lid 3 is een procedurele bepaling met betrekking tot de regelgevingsprocedure met toetsing 

(RPT), die nu overbodig is geworden en dus wordt geschrapt. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 5 

Verordening (EG) nr. 1165/98 

Artikel 18 bis – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 2, 

artikel 10, bijlage A, onder a), onder b), 

punt 3, onder c), punten 2 en 10, onder d), 

punt 2, en onder f), punten 8 en 9, bijlage 

B, onder b), punt 4, en onder d), punt 2, 

bijlage C, onder b), punt 2, onder d), punt 

2, en onder g), punt 2, en bijlage D, onder 

b), punt 2, en onder d), punt 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 3, lid 3, artikel 4, lid 2, 

onder d) tweede alinea, artikel 10, lid 5, 

bijlage A, onder a), onder b), punt 3, onder 

c), punten 2 en 10, onder d), punt 2, en 

onder f), punten 8 en 9, bijlage B, onder b), 

punt 4, en onder d), punt 2, bijlage C, 

onder b), punt 2, onder d), punt 2, en onder 

g), punt 2, en bijlage D, onder b), punt 2, 

en onder d), punt 2, bedoelde bevoegdheid 

om gedelegeerde handelingen vast te 

stellen, wordt aan de Commissie toegekend 

voor een periode van vijf jaar vanaf 

[datum van inwerkingtreding van deze   

verordening]. 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 

Met het oog op rechtszekerheid is het nodig alle bepalingen inzake bevoegdheidsdelegatie 

specifiek op te noemen. De duur van de bevoegdheidsdelegatie wordt gewijzigd van een 

onbepaalde periode in een periode van vijf jaar, in overeenstemming met de vaste praktijk in 

de wetgeving op het gebied van ECON-bevoegdheden en met de algemene aanpak van het 

Parlement. Dit wordt consequent in de hele tekst gedaan. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 5 

Verordening (EG) nr. 1165/98 

Artikel 18 bis – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het Europees Parlement of de Raad 

kan de in artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 2, 

artikel 10, bijlage A, onder a), onder b), 

punt 3, onder c), punten 2 en 10, onder d), 

3. Het Europees Parlement of de Raad 

kan de in artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 2, 

onder d), tweede alinea, artikel 10, lid 5, 

bijlage A, onder a), onder b), punt 3, onder 
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punt 2, en onder f), punten 8 en 9, bijlage 

B, onder b), punt 4, en onder d), punt 2, 

bijlage C, onder b), punt 2, onder d), punt 

2, en onder g), punt 2, en bijlage D, onder 

b), punt 2, en onder d), punt 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. 

c), punten 2 en 10, onder d), punt 2, en 

onder f), punten 8 en 9, bijlage B, onder b), 

punt 4, en onder d), punt 2, bijlage C, 

onder b), punt 2, onder d), punt 2, en onder 

g), punt 2, en bijlage D, onder b), punt 2, 

en onder d), punt 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. 

Motivering 

Met het oog op rechtszekerheid is het nodig alle bepalingen inzake bevoegdheidsdelegatie 

specifiek op te noemen. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 5 

Verordening (EG) nr. 1165/98 

Artikel 18 bis – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Een overeenkomstig artikel 3, lid 3, 

artikel 4, lid 2, artikel 10, bijlage A, onder 

a), onder b), punt 3, onder c), punten 2 en 

10, onder d), punt 2, en onder f), punten 8 

en 9, bijlage B, onder b), punt 4, en onder 

d), punt 2, bijlage C, onder b), punt 2, 

onder d), punt 2, en onder g), punt 2, en 

bijlage D, onder b), punt 2, en onder d), 

punt 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 

6. Een overeenkomstig artikel 3, lid 3, 

artikel 4, lid 2, onder d), tweede alinea, 

artikel 10, lid 5, bijlage A, onder a), onder 

b), punt 3, onder c), punten 2 en 10, onder 

d), punt 2, en onder f), punten 8 en 9, 

bijlage B, onder b), punt 4, en onder d), 

punt 2, bijlage C, onder b), punt 2, onder 

d), punt 2, en onder g), punt 2, en bijlage 

D, onder b), punt 2, en onder d), punt 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 
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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. 

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 drie maanden verlengd. 

Motivering 

Met het oog op rechtszekerheid is het nodig alle bepalingen inzake bevoegdheidsdelegatie 

specifiek op te noemen. De toetsingstermijn wordt vastgesteld op drie maanden en kan één 

keer met nog eens drie maanden worden verlengd, in overstemming met de vaste praktijk voor 

wetgeving op het gebied van ECON-bevoegdheden. Dit wordt consequent in de hele tekst 

gedaan. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 6 – sub ii 

Verordening (EG) nr. 1165/98 

Bijlage A – letter b – punt 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot het gebruik van andere eenheden van 

waarneming."; 

3. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om deze 

verordening aan te vullen door te voorzien 

in de mogelijkheid om andere eenheden 

van waarneming te gebruiken."; 

Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling) en het 

toepassingsgebied daarvan. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 6 – sub iii 

Verordening (EG) nr. 1165/98 

Bijlage A – letter c – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De informatie over afzetprijzen 

buitenlandse markt (nr. 312) en 

invoerprijzen (nr. 340) kan worden 

2. De informatie over afzetprijzen 

buitenlandse markt (nr. 312) en 

invoerprijzen (nr. 340) kan worden 
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opgesteld op basis van de eenheidsprijzen 

voor producten afkomstig uit de 

buitenlandse handel of andere bronnen, 

maar alleen als er geen significant 

kwaliteitsverlies is ten opzichte van 

specifieke prijsinformatie. De Commissie 

is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

met betrekking tot bepalingen over hoe de 

nodige gegevenskwaliteit kan worden 

gewaarborgd.; 

opgesteld op basis van de eenheidsprijzen 

voor producten afkomstig uit de 

buitenlandse handel of andere bronnen, 

maar alleen als er geen significant 

kwaliteitsverlies is ten opzichte van 

specifieke prijsinformatie. De Commissie 

is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis 

gedelegeerde handelingen vast te stellen tot 

aanvulling van deze verordening met 
bepalingen over hoe de nodige 

gegevenskwaliteit kan worden 

gewaarborgd.; 

Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling). 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 6 – sub viii 

Verordening (EG) nr. 1165/98 

Bijlage A – letter f – punt 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. Bij de verstrekking van de 

variabelen voor de buitenlandse markten 

(nrs. 122 en 312) moet onderscheid worden 

gemaakt tussen eurolanden en niet-

eurolanden. Dat onderscheid moet worden 

gemaakt voor de totale nijverheid, 

gedefinieerd als de secties B tot en met E 

van de NACE Rev. 2, de BIG's, en het 

sectie- (1 letter) en afdelingsniveau (2 

cijfers) van de NACE Rev. 2. Voor 

variabele 122 is de informatie over de 

secties D en E van de NACE Rev. 2 niet 

vereist. Ook bij de verstrekking van de 

variabele invoerprijzen (nr. 340) moet 

onderscheid worden gemaakt tussen 

eurolanden en niet-eurolanden. Dat 

onderscheid moet worden gemaakt voor de 

totale nijverheid, gedefinieerd als de 

secties B tot en met E van de CPA, de 

BIG's, en het sectie- (1 letter) en 

afdelingsniveau (2 cijfers) van de CPA. 

Wat het onderscheid tussen eurolanden en 

9. Bij de verstrekking van de 

variabelen voor de buitenlandse markten 

(nrs. 122 en 312) moet onderscheid worden 

gemaakt tussen euro- en niet-eurozone. 

Dat onderscheid moet worden gemaakt 

voor de totale nijverheid, gedefinieerd als 

de secties B tot en met E van de NACE 

Rev. 2, de BIG's, en het sectie- (1 letter) en 

afdelingsniveau (2 cijfers) van de NACE 

Rev. 2. Voor variabele 122 is de informatie 

over de secties D en E van de NACE Rev. 

2 niet vereist. Ook bij de verstrekking van 

de variabele invoerprijzen (nr. 340) moet 

onderscheid worden gemaakt tussen euro- 

en niet-eurozone. Dat onderscheid moet 

worden gemaakt voor de totale nijverheid, 

gedefinieerd als de secties B tot en met E 

van de CPA, de BIG's, en het sectie- (1 

letter) en afdelingsniveau (2 cijfers) van de 

CPA. Wat het onderscheid tussen euro- en 

niet-eurozone betreft, is de Commissie 

bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis 
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niet-eurolanden betreft, is de Commissie 

bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

met betrekking tot het bepalen van de 

voorwaarden voor de toepassing van een 

Europees steekproefprogramma zoals 

omschreven in artikel 4, lid 2, eerste alinea, 

onder d). Het Europese 

steekproefprogramma kan de reikwijdte 

van de variabele invoerprijzen beperken tot 

de invoer van producten uit niet-

eurolanden. Lidstaten die een andere 

munteenheid dan de euro hanteren, hoeven 

voor de variabelen 122, 312 en 340 geen 

onderscheid tussen eurolanden en niet-

eurolanden te maken.; 

gedelegeerde handelingen vast te stellen tot 

aanvulling van deze verordening met 

bepalingen inzake de voorwaarden voor de 

toepassing van een Europees 

steekproefprogramma zoals omschreven in 

artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d). Het 

Europese steekproefprogramma kan de 

reikwijdte van de variabele invoerprijzen 

beperken tot de invoer van producten uit 

landen van de niet-eurozone. Lidstaten die 

een andere munteenheid dan de euro 

hanteren, hoeven voor de variabelen 122, 

312 en 340 geen onderscheid tussen euro- 

en niet-eurozone te maken.; 

Motivering 

De term "eurozone" is de officiële term voor de groep van landen die de euro als munteenheid 

hebben aangenomen. Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling). 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 7 – sub i 

Verordening (EG) nr. 1165/98 

Bijlage B – letter b – punt 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot het gebruik van andere eenheden van 

waarneming."; 

4. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om deze 

verordening aan te vullen door te voorzien 

in de mogelijkheid om andere eenheden 

van waarneming te gebruiken."; 

Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling) en het 

toepassingsgebied daarvan. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 9 – sub i 



 

PE610.694v01-00 10/64 AD\1134475NL.docx 

NL 

Verordening (EG) nr. 1165/98 

Bijlage C – letter b – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot het gebruik van andere eenheden van 

waarneming."; 

2. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om deze 

verordening aan te vullen door te voorzien 

in de mogelijkheid om andere eenheden 

van waarneming te gebruiken."; 

Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling) en het 

toepassingsgebied daarvan. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 9 – sub iii 

Verordening (EG) nr. 1165/98 

Bijlage C – letter c – punt 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

iii) onder c) wordt in punt 4 de laatste 

alinea geschrapt; 

iii) onder c) wordt in punt 4 de derde 

alinea geschrapt; 

Motivering 

Aanpassing van de formulering aan de normen voor het redigeren van EU-wetgeving. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 9 – sub v 

Verordening (EG) nr. 1165/98 

Bijlage C – letter g – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De variabelen nrs. 120 (omzet) en 

330/123 (deflator van de verkoop/volume 

van de verkoop) worden binnen één maand 

met de onder f), punt 3, van deze bijlage 

vastgestelde mate van gedetailleerdheid 

2. De variabelen nrs. 120 (omzet) en 

330/123 (deflator van de verkoop/volume 

van de verkoop) worden binnen één maand 

met de onder f), punt 3, van deze bijlage 

vastgestelde mate van gedetailleerdheid 



 

AD\1134475NL.docx 11/64 PE610.694v01-00 

 NL 

verstrekt. Een lidstaat kan opteren voor 

deelname aan de variabelen nrs. 120 

(omzet) en 330/123 (deflator van de 

verkoop/volume van de verkoop) met 

bijdragen op basis van de toewijzing van 

een Europees steekproefprogramma zoals 

omschreven in artikel 4, lid 2, eerste alinea, 

onder d). De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot de voorwaarden voor de toewijzing van 

een Europees steekproefprogramma.; 

verstrekt. Een lidstaat kan opteren voor 

deelname aan de variabelen nrs. 120 

(omzet) en 330/123 (deflator van de 

verkoop/volume van de verkoop) met 

bijdragen op basis van de toewijzing van 

een Europees steekproefprogramma zoals 

omschreven in artikel 4, lid 2, eerste alinea, 

onder d). De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde 

handelingen tot aanvulling van deze 

verordening vast te stellen door het 

vaststellen van de voorwaarden voor de 

toewijzing van een Europees 

steekproefprogramma.; 

Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling). 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 10 – sub i 

Verordening (EG) nr. 1165/98 

Bijlage D – letter b – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot het gebruik van andere eenheden van 

waarneming."; 

2. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om deze 

verordening aan te vullen door te voorzien 

in de mogelijkheid om andere eenheden 

van waarneming te gebruiken."; 

Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling) en het 

toepassingsgebied daarvan. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 10 – sub iv 

Verordening (EG) nr. 1165/98 

Bijlage D – letter d – punt 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De variabele voor de omzet (nr. 

120) wordt tevens in de vorm van voor 

aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens 

verstrekt. Wanneer andere variabelen door 

het aantal werkdagen worden beïnvloed, 

mogen de lidstaten deze variabelen 

eveneens in de vorm van voor aantal 

werkdagen gecorrigeerde gegevens 

verstrekken. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot de wijziging van de lijst van variabelen 

die in de vorm van voor aantal werkdagen 

gecorrigeerde gegevens moeten worden 

verstrekt.; 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie)       

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 58 – alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Teneinde Verordening (EG) nr. 530/1999 

af te stemmen op economische en 

technische aanpassingen, moet aan de 

Commissie de bevoegdheid worden 

overgedragen om overeenkomstig 

artikel 290 van het Verdrag handelingen 

vast te stellen tot aanvulling van de 

verordening met de definitie en indeling 

van de te verstrekken gegevens en de 

criteria voor de kwaliteitsbeoordeling. 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 

Teneinde Verordening (EG) nr. 530/1999 

af te stemmen op economische en 

technische aanpassingen, moet aan de 

Commissie de bevoegdheid worden 

overgedragen om overeenkomstig 

artikel 290 van het Verdrag handelingen 

vast te stellen tot aanvulling van de 

verordening met de definitie en indeling 

van de te verstrekken gegevens en de 

criteria voor de beoordeling van de 

kwaliteit van de statistieken. 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 
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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. 

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. 

Motivering 

Samenhang met het amendement op artikel 10, lid 3. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 58 – alinea 3 – punt 1 

Verordening (EG) nr. 530/1999 

Artikel 6 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot de definitie en indeling van de op grond 

van de leden 1 en 2 te verstrekken 

gegevens. Deze gedelegeerde handelingen 

worden vastgesteld voor iedere 

referentieperiode ten minste negen 

maanden voor het begin ervan.; 

3. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot aanvulling 

van deze verordening met specificaties 

inzake de definitie en indeling van de op 

grond van de leden 1 en 2 te verstrekken 

gegevens. Deze gedelegeerde handelingen 

worden vastgesteld voor iedere 

referentieperiode ten minste negen 

maanden voor het begin ervan.; 

Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling). 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 58 – alinea 3 – punt 3 

Verordening (EG) nr. 530/1999 

Artikel 10 – lid 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot de criteria voor de 

kwaliteitsbeoordeling. Deze gedelegeerde 

handelingen worden vastgesteld voor 

iedere referentieperiode ten minste negen 

maanden voor het begin ervan.; 

3. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot aanvulling 

van deze verordening met specificaties 

inzake de beoordeling van de kwaliteit van 

de statistieken. Deze gedelegeerde 

handelingen worden vastgesteld voor 

iedere referentieperiode ten minste negen 

maanden voor het begin ervan.; 

Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling) en het 

toepassingsgebied daarvan. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 58 – alinea 3 – punt 4 

Verordening van de Raad (EG) nr. 530/1999 

Artikel 10 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 6, lid 3, en artikel 10, 

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 6, lid 3, en artikel 10, 

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 

verordening]. 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 

Aanpassing van de duur van de bevoegdheidsdelegatie aan de vaste praktijk voor wetgeving 

in het gebied van ECON-bevoegdheden en aan de algemene aanpak van het Parlement. 
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Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 58 – alinea 3 – punt 4 

Verordening (EG) nr. 530/1999 

Artikel 10 bis – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Een overeenkomstig artikel 6, lid 3, 

en artikel 10, 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 hebben 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 6, lid 3, 

en artikel 10, lid 3, 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 hebben 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 drie 

maanden verlengd. 

Motivering 

Aanpassing van de duur van de toetsingsperiode aan de vaste praktijk voor wetgeving in het 

gebied van ECON-bevoegdheden. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 61 – alinea 1 – streepje 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - deze verordening aan te vullen 

door het vaststellen van maatregelen met 

betrekking tot het verstrekken van de 

gegevens naar aanleiding van de 

resultaten van de haalbaarheidsstudies. 

Motivering 

Samenhang van de inleiding met de voorgestelde wijzigingen van artikel 10, lid 5. 
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Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 61 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Om eenvormige voorwaarden voor de 

uitvoering van Verordening (EG) 

nr. 450/2003 te waarborgen inzake de 

inhoud van het kwaliteitsverslag, moeten 

aan de Commissie 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

toegekend. Die bevoegdheden moeten 

worden uitgeoefend overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 182/2011. 

Om eenvormige voorwaarden voor de 

uitvoering van Verordening (EG) 

nr. 450/2003 te waarborgen inzake de 

structuur en de gedetailleerde regelingen 
van het kwaliteitsverslag, moeten aan de 

Commissie uitvoeringsbevoegdheden 

worden toegekend. Die bevoegdheden 

moeten worden uitgeoefend 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

182/2011. 

Motivering 

Samenhang van de inleiding met de voorgestelde wijzigingen van artikel 8, lid 2. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 1 

Verordening (EG) nr. 450/2003 

Artikel 2 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4.  De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot wijzigingen om de technische 

specificatie van de index te herdefiniëren 

en de wegingsstructuur te herzien.; 

4.  De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot wijzigingen van de bijlage om de 

technische specificatie van de index te 

herdefiniëren en de wegingsstructuur te 

herzien.; 

Motivering 

Nauwkeurige omschrijving van de bevoegdheid. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 
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Bijlage I – deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 450/2003 

Artikel 3 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2.  De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot wijzigingen met het oog op de opname 

van in secties O tot en met S van de NACE 

Rev. 2 gedefinieerde economische 

activiteiten in het toepassingsgebied van 

deze verordening, rekening houdend met 

de in artikel 10 bedoelde 

haalbaarheidsstudies.; 

2.  De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot wijzigingen met het oog op de opname 

van in secties O tot en met S van de NACE 

Rev. 2 gedefinieerde economische 

activiteiten in het toepassingsgebied van 

deze verordening, rekening houdend met 

de haalbaarheidsstudies, waarin in artikel 

10 wordt voorzien.; 

Motivering 

Nauwkeurige omschrijving van de bevoegdheid. Artikel 10 voorziet in het opstellen van 

haalbaarheidsstudies, maar geeft er geen definitie van. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 3 

Verordening (EG) nr. 450/2003 

Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Rekening houdend met de bijdrage aan de 

totale werkgelegenheid en aan de 

loonkosten op Unieniveau en op nationaal 

niveau, is de Commissie bevoegd 

overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot het bepalen van in de secties en verdere 

onderverdelingen van de NACE Rev. 2 

gedefinieerde economische activiteiten, tot 

ten hoogste het niveau van de NACE Rev. 

2-afdelingen (niveau met twee cijfers) of 

groepen afdelingen, waarnaar de gegevens 

worden uitgesplitst met inachtneming van 

economische en maatschappelijke 

ontwikkelingen. 

Rekening houdend met de bijdrage aan de 

totale werkgelegenheid en aan de 

loonkosten op Unieniveau en op nationaal 

niveau, is de Commissie bevoegd 

overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde 

handelingen tot aanvulling van deze 

verordening met betrekking tot de 

opdeling van de in de secties en verdere 

onderverdelingen van de NACE Rev. 2 

gedefinieerde economische activiteiten, tot 

ten hoogste het niveau van de NACE Rev. 

2-afdelingen (niveau met twee cijfers) of 

groepen afdelingen, waarnaar de gegevens 

worden uitgesplitst met inachtneming van 

economische en maatschappelijke 

ontwikkelingen. 
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Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling) en het 

toepassingsgebied daarvan. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 3 

Verordening (EG) nr. 450/2003 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 11 bis gedelegeerde handelingen 

vast te stellen met betrekking tot het 

bepalen van deze economische activiteiten, 

rekening houdend met de in artikel 10 

bedoelde haalbaarheidsstudies. 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 11 bis gedelegeerde handelingen 

vast te stellen tot aanvulling van deze 

verordening door het bepalen van deze 

economische activiteiten, rekening 

houdend met de in artikel 10 bedoelde 

haalbaarheidsstudies. 

Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling) en het 

toepassingsgebied daarvan. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 3 

Verordening (EG) nr. 450/2003 

Artikel 4 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot de methoden voor het koppelen van de 

indexcijfers.; 

3. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot aanvulling 

van deze verordening door het vaststellen 

van de methoden voor het koppelen van de 

indexcijfers.; 

Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling) en het 

toepassingsgebied daarvan. 
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Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 4 

Verordening (EG) nr. 450/2003 

Artikel 8 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot de aanneming van afzonderlijke 

kwaliteitscriteria. De ingediende actuele en 

oude gegevens moeten beantwoorden aan 

deze kwaliteitscriteria. 

1. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot aanvulling 

van deze verordening door het bepalen 
van afzonderlijke kwaliteitscriteria. De 

ingediende actuele en oude gegevens 

moeten beantwoorden aan deze 

kwaliteitscriteria. 

Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling). 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 4 

Verordening (EG) nr. 450/2003 

Artikel 8 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten moeten vanaf 2003 

jaarlijks een verslag over de kwaliteit aan 

de Commissie voorleggen. De inhoud van 

deze verslagen wordt vastgesteld door de 

Commissie door middel van 

uitvoeringshandelingen. Deze 

uitvoeringshandelingen worden volgens de 

in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure 

vastgesteld.; 

2. De lidstaten moeten vanaf 2003 

jaarlijks een verslag over de kwaliteit aan 

de Commissie voorleggen. De structuur en 

de gedetailleerde regelingen van deze 

verslagen worden vastgesteld door de 

Commissie door middel van 

uitvoeringshandelingen. Deze 

uitvoeringshandelingen worden volgens de 

in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure 

vastgesteld.; 

Motivering 

Het is niet wenselijk om de inhoud van deze verslagen vast te leggen door middel van een 

uitvoeringshandeling. De werkingssfeer en de bedoeling van dit lid is kennelijk het bepalen 



 

PE610.694v01-00 20/64 AD\1134475NL.docx 

NL 

van de structuur en de modaliteiten van het verslag en dit wordt duidelijk gemaakt door het 

voorgestelde amendement. Dit is ook in overeenstemming met recentere wetgeving op het 

gebied van statistiek. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 4 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 450/2003 

Artikel 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) Artikel 9 wordt geschrapt. 

Motivering 

Artikel 9 heeft betrekking op omzettingstermijnen en afwijkingen die ondertussen zijn 

verlopen. Het artikel is zodoende overbodig geworden en moet worden geschrapt. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 5 – letter a 

Verordening (EG) nr. 450/2003 

Artikel 10 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De Commissie stelt door middel 

van uitvoeringshandelingen maatregelen 
vast naar aanleiding van de resultaten van 

de haalbaarheidsstudies. Deze 

uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure 

vastgesteld.. Deze maatregelen stroken 

met het beginsel van de kosteneffectiviteit 

als omschreven in artikel 2 van 

Verordening (EG) nr. 223/2009, met 

inbegrip van een zo groot mogelijke 

beperking van de last voor de 

respondenten.; 

5. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 11 bis 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

tot aanvulling van deze verordening met 

betrekking tot de in lid 2 van dit artikel 

bedoelde gegevens naar aanleiding van de 

resultaten van de in dit artikel bedoelde 

haalbaarheidsstudies. Deze gedelegeerde 

handelingen stroken met het beginsel van 

de kosteneffectiviteit als omschreven in 

artikel 2 van Verordening (EG) 

nr. 223/2009, met inbegrip van een zo 

groot mogelijke beperking van de last voor 

de respondenten.; 

Motivering 

Het is niet wenselijk dat deze maatregelen worden vastgesteld door middel van 
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uitvoeringshandelingen, aangezien de bevoegdheidsdelegatie meer inhoudt dan het 

vaststellen van "eenvormige voorwaarden ter uitvoering van juridisch bindende handelingen 

van de Unie", zoals omschreven in artikel 291 VWEU. Deze bevoegdheidsdelegatie moet de 

vorm aannemen van een gedelegeerde handeling. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 7 

Verordening (EG) nr. 450/2003 

Artikel 11 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 2, lid 4, artikel 3, lid 2, 

en artikel 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 2, lid 4, artikel 3, lid 2, 

artikel 4, leden 1, 2 en 3, en artikel 8, lid 1, 

en artikel 10, 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 

verordening]. 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 

Aanpassing van de verwijzingen en duur van de bevoegdheidsdelegatie. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 7 

Verordening (EG) nr. 450/2003 

Artikel 11 bis – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De in artikel 2, lid 4, artikel 3, lid 2, 

en artikel 4 bedoelde 

3. De in artikel 2, lid 4, artikel 3, lid 2, 

artikel 4, leden 1, 2 en 3, en artikel 8, lid1 
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bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 

door het Europees Parlement of de Raad 

worden ingetrokken. 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. 

en artikel 10, lid 5, bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 

door het Europees Parlement of de Raad 

worden ingetrokken. 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. 

Motivering 

Aanpassing van de verwijzingen. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 7 

Verordening (EG) nr. 450/2003 

Artikel 11 bis – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Een overeenkomstig artikel 2, lid 4, 

artikel 3, lid 2, en artikel 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. 

6. Een overeenkomstig artikel 2, lid 4, 

artikel 3, lid 2, artikel 4, leden 1, 2 en 3, 

artikel 8, lid 1, en artikel 10, 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. Die termijn wordt 

op initiatief van het Europees Parlement of 

de Raad met drie maanden verlengd. 

Motivering 

Aanpassing van de verwijzingen, toetsingstermijn en de verlenging daarvan. 
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Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 63 – alinea 1 – streepje 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- de verordening te wijzigen om het 

aandeel van het Unietotaal aan te passen; 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie)   

Motivering 

Samenhang met het amendement op artikel 3, lid 3. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 63 – alinea 3 – punt 1 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1161/2005 

Artikel 2 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot het tijdschema voor de indiening van de 

posten P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 en 

B.4G en met betrekking tot een eventueel 

besluit om een indeling van de in de 

bijlage opgenomen transacties naar 

partnersector te verlangen. Een dergelijk 

besluit wordt pas genomen nadat de 

Commissie aan het Europees Parlement en 

de Raad verslag heeft uitgebracht over de 

uitvoering van deze verordening, 

overeenkomstig artikel 9.; 

2. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot aanvulling 

van deze verordening door het 

specificeren van het tijdschema voor de 

indiening van de posten P.1, P.2, D.42, 

D.43, D.44, D.45 en B.4G en door het 

verplicht maken van een indeling van de in 

de bijlage opgenomen transacties naar 

partnersector. Een dergelijke gedelegeerde 

handeling wordt pas vastgesteld nadat de 

Commissie aan het Europees Parlement en 

de Raad verslag heeft uitgebracht over de 

uitvoering van deze verordening, 

overeenkomstig artikel 9.; 

Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling) en het 

toepassingsgebied daarvan. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 
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Bijlage I – deel VII – punt 63 – alinea 3 – punt 1 – letter b bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1161/2005 

Artikel 2 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) lid 5 wordt geschrapt; 

Motivering 

Lid 5 verwijst naar het indienen van gegevens in 2004 en is derhalve verouderd; het moet 

worden geschrapt. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 63 – alinea 3 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 1161/2005 

Artikel 3 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot wijziging 

van lid 1 van dit artikel wat het aandeel van 

het Unietotaal betreft." ; 

3. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot wijziging 

van lid 1 van dit artikel om het aandeel van 

het Unietotaal (1%) aan te passen" ; 

Motivering 

Verduidelijking van het toepassingsgebied van de bevoegdheid. 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 63 – alinea 3 – punt 3 

Verordening (EG) nr. 1161/2005 

Artikel 6 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot de aanneming van gemeenschappelijke 

kwaliteitsnormen. 

1. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot aanvulling 

van deze verordening door het vaststellen 
van gemeenschappelijke kwaliteitsnormen. 
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Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling). 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 63 – alinea 3 – punt 4 

Verordening (EG) nr. 1161/2005 

Artikel 7 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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

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

3, lid 3, en artikel 6, 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 verordening].  

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 

Aanpassing van de duur van de bevoegdheidsdelegatie. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 63 – alinea 3 – punt 4 

Verordening (EG) nr. 1161/2005 

Artikel 7 bis – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Een overeenkomstig artikel 2, leden 

2 en 4, artikel 3, lid 3, en artikel 6, lid 1, 

vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 

alleen in werking indien het Europees 

6. Een overeenkomstig artikel 2, leden 

2 en 4, artikel 3, lid 3, en artikel 6, lid 1, 

vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 

alleen in werking indien het Europees 
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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. 

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 drie maanden verlengd. 

Motivering 

Aanpassing van de toetsingstermijn en de verlenging daarvan. 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 65 – alinea 2 – punt 1 

Verordening (EG) nr. 1893/2006 

Artikel 6 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 6 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om de bijlage te 

wijzigen teneinde rekening te houden met 

technologische of economische 

ontwikkelingen of teneinde deze in lijn te 

brengen met andere economische en 

sociale classificaties ;  

2. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 6 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om bijlage I te 

wijzigen teneinde rekening te houden met 

technologische of economische 

ontwikkelingen of teneinde deze in lijn te 

brengen met andere economische en 

sociale classificaties.; 

Motivering 

Specificering van de verwijzing (aangezien er meer dan één bijlage is). 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 65 – alinea 2 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 1893/2006 

Artikel 6 bis – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 6, 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 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 verordening]. 

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 

Aanpassing van de duur van de bevoegdheidsdelegatie. 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 65 – alinea 2 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 1893/2006 

Artikel 6 bis – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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 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 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. Die termijn wordt 

op initiatief van het Europees Parlement of 

de Raad met drie maanden verlengd. 
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Motivering 

Aanpassing van de toetsingstermijn en de verlenging daarvan. 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 67 – alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Teneinde Verordening (EG) nr. 716/2007 

aan te passen aan de economische en 

technische ontwikkelingen, moet aan de 

Commissie de bevoegdheid worden 

overgedragen om overeenkomstig 

artikel 290 van het Verdrag handelingen 

vast te stellen om de definities in de 

bijlagen I en II en de mate van 

gedetailleerdheid in bijlage III te wijzigen 

en om de verordening aan te vullen met 

maatregelen inzake statistieken van 

buitenlandse filialen in het binnenland en 

in het buitenland. 

Teneinde Verordening (EG) nr. 716/2007 

aan te passen aan de economische en 

technische ontwikkelingen, moet aan de 

Commissie de bevoegdheid worden 

overgedragen om overeenkomstig 

artikel 290 van het Verdrag handelingen 

vast te stellen om de definities in de 

bijlagen I en II en de mate van 

gedetailleerdheid in bijlage III te wijzigen 

en om de verordening aan te vullen met 

maatregelen inzake statistieken van 

buitenlandse filialen in het binnenland en 

in het buitenland en gemeenschappelijke 

kwaliteitsnormen. 

Motivering 

Meer specifieke omschrijving van de bevoegdheid, zie ook amendement op artikel 6, lid 3, van 

deze verordening. 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 67 – alinea 4 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 716/2007 

Artikel 5 – lid 4 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast 

te stellen met betrekking tot de vereiste 

maatregelen inzake statistieken van 

buitenlandse filialen in het binnenland en 

in het buitenland, op basis van de 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast 

te stellen tot aanvulling van deze 

verordening door het vaststellen van de 

vereiste maatregelen inzake statistieken 

van buitenlandse filialen in het binnenland 

en in het buitenland, op basis van de 
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conclusies van de proefstudies. conclusies van de proefstudies. 

Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling). 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 67 – alinea 4 – punt 3 

Verordening (EG) nr. 716/2007 

Artikel 6 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot gemeenschappelijke kwaliteitsnormen.; 

3. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot aanvulling 

van deze verordening door het vaststellen 

van de in de eerste alinea bedoelde 
gemeenschappelijke kwaliteitsnormen.; 

Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling) en het 

toepassingsgebied daarvan, teneinde dit specifieker te maken. 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 67 – alinea 4 – punt 4 – letter a – sub ii 

Verordening (EG) nr. 716/2007 

Artikel 9 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) vaststelling van de inhoud en de 

frequentie van de kwaliteitsrapporten."; 

c) vaststelling van de structuur, de 

gedetailleerde regelingen en de frequentie 

van de in artikel 6, lid 2, bedoelde 

kwaliteitsrapporten.; 

Motivering 

Het is niet wenselijk om de inhoud van deze verslagen vast te leggen door middel van een 

uitvoeringshandeling. De werkingssfeer en de bedoeling van dit lid is kennelijk het bepalen 

van de structuur en de modaliteiten van het verslag en dit wordt duidelijk gemaakt door het 

voorgestelde amendement. Dit is ook in overeenstemming met recentere wetgeving op het 
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gebied van statistiek. 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 67 – alinea 4 – punt 5 

Verordening (EG) nr. 716/2007 

Artikel 9 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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

artikel 6, 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 de tweede alinea van artikel 

2, artikel 5, lid 4, en artikel 6, 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 verordening]. 

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 

Aanpassing van de duur van de bevoegdheidsdelegatie. 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 67 – alinea 4 – punt 5 

Verordening (EG) nr. 716/2007 

Artikel 9 bis – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het Europees Parlement of de Raad 

kan de in artikel 2, artikel 5, lid 4, en 

artikel 6, lid 3, bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 

intrekken. Het besluit tot intrekking 

3. Het Europees Parlement of de Raad 

kan de in de tweede alinea van artikel 2, 

artikel 5, lid 4, en artikel 6, lid 3, bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 

intrekken. Het besluit tot intrekking 
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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. 

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. 

Motivering 

Technische correctie. 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 67 – alinea 4 – punt 5 

Verordening (EG) nr. 716/2007 

Artikel 9 bis – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Een overeenkomstig artikel 2, 

artikel 5, lid 4, en artikel 6, 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. 

6. Een overeenkomstig de tweede 

alinea van artikel 2, artikel 5, lid 4, en 

artikel 6, lid 3, 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 drie 

maanden verlengd. 

Motivering 

Aanpassing van de toetsingstermijn en de verlenging daarvan. 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 69 – alinea 3 – punt 1 
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Verordening (EG) nr. 1445/2007 

Artikel 3 – alinea 1 bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 10 bis gedelegeerde handelingen 

vast te stellen om de definities te wijzigen 

en de lijst van de elementaire posten in 

bijlage II te wijzigen teneinde rekening te 

houden met economische en technische 

veranderingen, voor zover dit voor de 

lidstaten geen onevenredige kostenstijging 

met zich meebrengt.; 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 10 bis gedelegeerde handelingen 

vast te stellen om de in de eerste alinea 

genoemde definities te wijzigen en de lijst 

van de elementaire posten in bijlage II te 

wijzigen teneinde rekening te houden met 

economische en technische veranderingen, 

voor zover dit voor de lidstaten geen 

onevenredige kostenstijging met zich 

meebrengt.; 

Motivering 

De bevoegdheidsdelegatie moet nauwkeuriger omschreven worden en het toepassingsgebied 

ervan moet duidelijk gedefinieerd zijn, zoals vereist overeenkomstig artikel 290 van het 

Verdrag. 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 69 – alinea 3 – punt 2 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1445/2007 

Artikel 7 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4.  De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot gemeenschappelijke criteria waarop de 

kwaliteitscontrole berust."; 

4.  De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot aanvulling 

van deze verordening door het vaststellen 

van de in lid 1 bedoelde 

gemeenschappelijke kwaliteitscriteria.; 

Motivering 

De bevoegdheidsdelegatie moet nauwkeuriger omschreven worden en het toepassingsgebied 

ervan moet duidelijk gedefinieerd zijn, zoals vereist overeenkomstig artikel 290 van het 

Verdrag. 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 
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Bijlage I – deel VII – punt 69 – alinea 3 – punt 2 – letter b 

Verordening (EG) nr. 1445/2007 

Artikel 7 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De Commissie stelt de structuur 

van de in punt 5.3 van bijlage I bedoelde 

kwaliteitsverslagen vast door middel van 

uitvoeringshandelingen. Deze 

uitvoeringshandelingen worden volgens de 

in artikel 11, lid 2, bedoelde procedure 

vastgesteld.". 

5. De Commissie stelt de structuur en 

de gedetailleerde regelingen van de in lid 

3 bedoelde en in punt 5.3 van bijlage I 

gespecificeerde kwaliteitsverslagen vast 

door middel van uitvoeringshandelingen. 

Deze uitvoeringshandelingen worden 

volgens de in artikel 11, lid 2, bedoelde 

procedure vastgesteld.". 

Motivering 

Het kader van de bevoegdheidsdelegatie moet duidelijk worden gedefinieerd. 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 69 – alinea 3 – punt 3 

Verordening (EG) nr. 1445/2007 

Artikel 10 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 3 en artikel 7, 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 de tweede alinea van artikel 

3 en artikel 7, 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 

verordening]. 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 

Aanpassing van de duur van de bevoegdheidsdelegatie. 
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Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 69 – alinea 3 – punt 3 

Verordening (EG) nr. 1445/2007 

Artikel 10 bis – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het Europees Parlement of de Raad 

kan de in artikel 3, en artikel 7, 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. 

3. Het Europees Parlement of de Raad 

kan de in de tweede alinea van artikel 3 en 

artikel 7, 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. 

Motivering 

Technische correctie. 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 69 – alinea 3 – punt 3 

Verordening (EG) nr. 1445/2007 

Artikel 10 bis – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Een overeenkomstig artikel 3 en 

artikel 7, 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 hebben gemaakt, of 

indien zowel het Europees Parlement als de 

Raad voor het verstrijken van die termijn 

6. Een overeenkomstig de tweede 

alinea van artikel 3 en artikel 7, lid 4, 

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 

hebben gemaakt, of indien zowel het 

Europees Parlement als de Raad voor het 
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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. 

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 drie maanden verlengd. 

Motivering 

Aanpassing van de toetsingstermijn en de verlenging daarvan. 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 70 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Teneinde Verordening (EG) nr. 177/2008 

aan te passen aan de economische en 

technische ontwikkelingen, moet aan de 

Commissie de bevoegdheid worden 

overgedragen om overeenkomstig 

artikel 290 van het Verdrag handelingen 

vast te stellen om de in de bijlage bij de 

verordening opgenomen lijst van 

registerkenmerken en de desbetreffende 

definities en continuïteitsregels te wijzigen, 

om de verordening aan te vullen met 

gemeenschappelijke kwaliteitsnormen en 

voorschriften voor de bijwerking van de 

registers, en om te bepalen in hoeverre 

bepaalde ondernemingen en 

ondernemingsgroepen moeten worden 

opgenomen in de registers, en hoe in dat 

verband de met de eenheden voor 

landbouwstatistieken overeenkomende 

eenheden moeten worden gedefinieerd. 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 

Teneinde Verordening (EG) nr. 177/2008 

aan te passen aan de economische en 

technische ontwikkelingen, moet aan de 

Commissie de bevoegdheid worden 

overgedragen om overeenkomstig 

artikel 290 van het Verdrag handelingen 

vast te stellen om de in de bijlage bij de 

verordening opgenomen lijst van 

registerkenmerken en de desbetreffende 

definities en continuïteitsregels te wijzigen, 

om de verordening aan te vullen met 

gemeenschappelijke normen inzake de 

kwaliteit van ondernemingsregisters en 

voorschriften voor de bijwerking van de 

registers, en om te bepalen in hoeverre 

bepaalde ondernemingen en 

ondernemingsgroepen moeten worden 

opgenomen in de registers, en hoe in dat 

verband de met de eenheden voor 

landbouwstatistieken overeenkomende 

eenheden moeten worden gedefinieerd. 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 
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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. 

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. 

Motivering 

Samenhang met het amendement op artikel 6, lid 3. 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 70 – alinea 3 – punt 1 

Verordening (EG) nr. 177/2008 

Artikel 3 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om te bepalen in 

hoeverre ondernemingen die minder dan 

een halve werknemer in dienst hebben en 

ondernemingengroepen die geheel in één 

land zijn gevestigd en geen statistisch 

belang voor de lidstaten hebben, in de 

registers moeten worden opgenomen en 

hoe de met de eenheden voor 

landbouwstatistieken overeenkomende 

eenheden moeten worden gedefinieerd.; 

6. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde 

handelingen tot aanvulling van deze 

verordening vast te stellen om te bepalen 

in hoeverre ondernemingen die minder dan 

een halve werknemer in dienst hebben en 

ondernemingengroepen die geheel in één 

land zijn gevestigd en geen statistisch 

belang voor de lidstaten hebben, in de 

registers moeten worden opgenomen en 

hoe de met de eenheden voor 

landbouwstatistieken overeenkomende 

eenheden moeten worden gedefinieerd.; 

Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling). 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 70 – alinea 3 – punt 3 

Verordening (EG) nr. 177/2008 

Artikel 6 – lid 3 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 15 bis gedelegeerde handelingen 

vast te stellen met betrekking tot 

gemeenschappelijke kwaliteitsnormen. 

 De Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 15 bis gedelegeerde handelingen 

vast te stellen tot aanvulling van deze 

verordening door het vaststellen van de in 

lid 1 bedoelde gemeenschappelijke 

normen inzake de kwaliteit van 

ondernemingsregisters. 

Motivering 

De bevoegdheidsdelegatie moet nauwkeuriger omschreven worden en het toepassingsgebied 

ervan moet duidelijk gedefinieerd zijn, zoals vereist overeenkomstig artikel 290 van het 

Verdrag. 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 70 – alinea 3 – punt 3 

Verordening (EG) nr. 177/2008 

Artikel 6 – lid 3 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie stelt besluiten met 

betrekking tot de inhoud en de frequentie 

van de kwaliteitsrapporten vast door 

middel van uitvoeringshandelingen. Deze 

uitvoeringshandelingen worden volgens de 

in artikel 16, lid 2, bedoelde procedure 

vastgesteld. 

De Commissie stelt besluiten met 

betrekking tot de structuur, de 

gedetailleerde regelingen en de frequentie 

van de in alinea 2 genoemde 

kwaliteitsrapporten vast door middel van 

uitvoeringshandelingen. Deze 

uitvoeringshandelingen worden volgens de 

in artikel 16, lid 2, bedoelde procedure 

vastgesteld. 

Motivering 

Het is niet wenselijk om de inhoud van deze verslagen vast te leggen door middel van een 

uitvoeringshandeling. De werkingssfeer en de bedoeling van dit lid is kennelijk het bepalen 

van de structuur en de modaliteiten van het verslag en dit wordt duidelijk gemaakt door het 

voorgestelde amendement. Dit is ook in overeenstemming met recentere wetgeving op het 

gebied van statistiek. 

 

Amendement  63 

Voorstel voor een verordening 
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Bijlage I – deel VII – punt 70 – alinea 3 – punt 4 

Verordening (EG) nr. 177/2008 

Artikel 8 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot de voorschriften voor de bijwerking van 

de registers.; 

3. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot aanvulling 

van deze verordening door vaststelling 

van de voorschriften voor de bijwerking 

van de registers.; 

Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling). 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 70 – alinea 3 – punt 6 

Verordening (EG) nr. 177/2008 

Artikel 15 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 3, lid 6, artikel 5, lid 2, 

artikel 6, lid 3, en artikel 8, 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 3, lid 6, artikel 5, lid 2, 

artikel 6, lid 3, en artikel 8, 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 verordening]. 

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 

Aanpassing van de duur van de bevoegdheidsdelegatie. 
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Amendement  65 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 70 – alinea 3 – punt 6 

Verordening (EG) nr. 177/2008 

Artikel 15 bis – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Een overeenkomstig artikel 3, lid 6, 

artikel 5, lid 2, artikel 6, lid 3, en artikel 8, 

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. 

6. Een overeenkomstig artikel 3, lid 6, 

artikel 5, lid 2, artikel 6, lid 3, en artikel 8, 

lid 3, 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 drie 

maanden verlengd. 

Motivering 

Aanpassing van de toetsingstermijn en de verlenging daarvan. 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 1 

Verordening (EG) nr. 295/2008 

Artikel 3 – lid 4 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

"Het gebruik van de flexibele module als 

bedoeld in lid 2, onder j), wordt gepland in 

nauwe samenwerking met de lidstaten. De 

Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 11 ter gedelegeerde handelingen 

vast te stellen met betrekking tot het 

toepassingsgebied, de lijst van kenmerken, 

de referentieperiode, de bestreken 

activiteiten en de kwaliteitsvereisten. Deze 

"Het gebruik van de flexibele module als 

bedoeld in lid 2, onder j), wordt gepland in 

nauwe samenwerking met de lidstaten. De 

Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 11 ter gedelegeerde handelingen 

vast te stellen tot aanvulling van deze 

verordeningen door het vaststellen van het 

toepassingsgebied van de flexibele 

module, de lijst van kenmerken, de 
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gedelegeerde handelingen worden ten 

minste twaalf maanden voor het begin van 

de referentieperiode vastgesteld. 

referentieperiode, de bestreken activiteiten 

en de kwaliteitsvereisten. Deze 

gedelegeerde handelingen worden ten 

minste twaalf maanden voor het begin van 

de referentieperiode vastgesteld. 

Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling) en het 

toepassingsgebied daarvan. 

 

Amendement  67 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 295/2008 

Artikel 4 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot de op basis van de evaluatie van de 

modelstudies noodzakelijk geachte 

maatregelen.; 

4. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot aanvulling 

van deze verordening door het vaststellen 

van de op basis van de evaluatie van de 

modelstudies noodzakelijk geachte 

maatregelen.; 

Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling). 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 3 

Verordening (EG) nr. 295/2008 

Artikel 7 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Om de berekening van Unie-

aggregaten mogelijk te maken, produceren 

de lidstaten nationale resultaten 

overeenkomstig de niveaus van de NACE 

Rev. 2, als aangegeven in de bijlagen, dan 

wel als bepaald in gedelegeerde 

2. Met het oog op de berekening van 

Unie-aggregaten, produceren de lidstaten 

nationale resultaten overeenkomstig de 

niveaus van de NACE Rev. 2, als 

aangegeven in de bijlagen, dan wel als 

bepaald in gedelegeerde handelingen. De 
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handelingen. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 11 ter dergelijke 

gedelegeerde handelingen vast te stellen.; 

Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 11 ter dergelijke gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot aanvulling 

van deze verordening door het vaststellen 

van de desbetreffende niveaus van de 

NACE Rev. 2.; 

Motivering 

De bevoegdheidsdelegatie moet nauwkeuriger omschreven worden en het toepassingsgebied 

ervan moet duidelijk gedefinieerd zijn, zoals vereist overeenkomstig artikel 290 van het 

Verdrag. 

 

Amendement  69 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 4 – letter a 

Verordening (EG) nr. 295/2008 

Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De resultaten worden in een daartoe 

dienstig geacht technisch formaat bij 

Eurostat ingediend binnen een vanaf het 

einde van de referentieperiode berekende 

termijn. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot de referentieperiode voor de modules 

bedoeld in artikel 3, lid 2, onder a) tot en 

met h), en onder j), met dien verstande dat 

deze periode niet langer is dan 18 

maanden. Voor de in artikel 3, lid 2, onder 

i), bedoelde module bedraagt de termijn ten 

hoogste 30 maanden of 18 maanden zoals 

bepaald in bijlage IX, sectie 9. Voorts 

wordt een klein aantal op schatting 

berustende voorlopige resultaten ingediend 

binnen een termijn die voor de modules 

bedoeld in artikel 3, lid 2, a) tot en met g), 

volgens die procedure wordt vastgesteld 

en die vanaf het einde van de 

referentieperiode ten hoogste tien 

maanden bedraagt. 

De resultaten worden in een daartoe 

dienstig geacht technisch formaat bij 

Eurostat ingediend binnen een vanaf het 

einde van de referentieperiode berekende 

termijn. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot aanvulling 

van deze verordening door het 

specificeren van de in artikel 3, lid 2, 

onder a) tot en met h), en onder j) bedoelde 

referentieperiode voor de modules, die ten 

hoogste 18 maanden bedraagt. Voor de in 

artikel 3, lid 2, onder i), bedoelde module 

bedraagt de termijn ten hoogste 30 

maanden of 18 maanden zoals bepaald in 

bijlage IX, sectie 9. Voorts wordt een klein 

aantal op schatting berustende voorlopige 

resultaten ingediend binnen een vanaf het 

einde van de referentieperiode berekende 

termijn. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot aanvulling 

van deze verordening door het 

specificeren van deze in artikel 3, lid 2, 

onder a) tot en met g), bedoelde periode 

voor de modules, die ten hoogste tien 
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maanden bedraagt. 

Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling). Met de woorden "...die 

procedure..." werd de regelgevingsprocedure met toetsing bedoeld. De formulering is dan ook 

aangepast om te verwijzen naar gedelegeerde handelingen. 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 4 – letter b 

Verordening (EG) nr. 295/2008 

Artikel 8 – lid 3 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 11 ter gedelegeerde handelingen 

vast te stellen met betrekking tot de 

herziening – uiterlijk op 29 april 2013 en 

vervolgens om de vijf jaar – van de 

voorschriften voor de CETO-markering en 

de groepsindeling van lidstaten.; 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 11 ter gedelegeerde handelingen 

vast te stellen tot aanvulling van deze 

verordening door het herzien – uiterlijk op 

29 april 2013 en vervolgens om de vijf jaar 

– van de voorschriften voor de CETO-

markering en de groepsindeling van 

lidstaten.; 

Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling). 

 

Amendement  71 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 6 

Verordening (EG) nr. 295/2008 

Artikel 11 ter – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 3, lid 4, artikel 4, lid 4, 

artikel 7, lid 2, artikel 8, leden 2 en 3, 

artikel 11 bis, bijlage I, secties 5 en 6 en 

sectie 8, punten 1 en 2, sectie 6 van de 

bijlagen II, III en IV, bijlage VI, sectie 7, 

bijlage VIII, sectie 3 en sectie 4, punten 2 

en 3, en bijlage IX, sectie 8, punten 2 en 3, 

en sectie 10, punt 2, bedoelde bevoegdheid 

2. De in artikel 3, lid 4, artikel 4, lid 4, 

artikel 7, lid 2, artikel 8, leden 2 en 3, 

artikel 11 bis, bijlage I, secties 5 en 6 en 

sectie 8, punten 1 en 2, sectie 6 van de 

bijlagen II, III en IV, bijlage VI, sectie 7, 

bijlage VIII, sectie 3 en sectie 4, punten 2 

en 3, en bijlage IX, sectie 8, punten 2 en 3, 

en sectie 10, punt 2, bedoelde bevoegdheid 
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om gedelegeerde handelingen vast te 

stellen, wordt aan de Commissie toegekend 

voor onbepaalde tijd met ingang van 

[datum van inwerkingtreding van deze 

omnibus]. 

om gedelegeerde handelingen vast te 

stellen, wordt aan de Commissie toegekend 

voor een periode van vijf jaar met ingang 

van [datum van inwerkingtreding van deze 

verordening]. 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  72 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 6 

Verordening (EG) nr. 295/2008 

Artikel 11 ter – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Een overeenkomstig artikel 3, lid 4, 

artikel 4, lid 4, artikel 7, lid 2, artikel 8, 

leden 2 en 3, artikel 11 bis, bijlage I, 

secties 5 en 6 en sectie 8, punten 1 en 2, 

sectie 6 van de bijlagen II, III en IV, 

bijlage VI, sectie 7, bijlage VIII, sectie 3 en 

sectie 4, punten 2 en 3, en bijlage IX, sectie 

8, punten 2 en 3, en sectie 10, punt 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.” 

6. Een overeenkomstig artikel 3, lid 4, 

artikel 4, lid 4, artikel 7, lid 2, artikel 8, 

leden 2 en 3, artikel 11 bis, bijlage I, 

secties 5 en 6 en sectie 8, punten 1 en 2, 

sectie 6 van de bijlagen II, III en IV, 

bijlage VI, sectie 7, bijlage VIII, sectie 3 en 

sectie 4, punten 2 en 3, en bijlage IX, sectie 

8, punten 2 en 3, en sectie 10, punt 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 drie maanden verlengd.” 
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Motivering 

Aanpassing van de toetsingstermijn en de verlenging daarvan. 

 

Amendement  73 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 8 – letter a 

Verordening (EG) nr. 295/2008 

Bijlage I – sectie 5 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het eerste referentiejaar waarvoor de 

statistieken worden opgesteld, is het 

kalenderjaar 2008. De gegevens worden 

opgesteld volgens de indeling in sectie 9. 

De Commissie is echter bevoegd 

overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot het eerste referentiejaar waarvoor 

statistieken moeten worden opgesteld over 

de activiteitsklassen die vallen onder de 

NACE Rev. 2-groepen 64.2, 64.3 en 64.9 

en afdeling 66. 

Het eerste referentiejaar waarvoor de 

statistieken worden opgesteld, is het 

kalenderjaar 2008. De gegevens worden 

opgesteld volgens de indeling in sectie 9. 

De Commissie is echter bevoegd 

overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot aanvulling 

van deze verordening door het vaststellen 

van het eerste referentiejaar waarvoor 

statistieken moeten worden opgesteld over 

de activiteitsklassen die vallen onder de 

NACE Rev. 2-groepen 64.2, 64.3 en 64.9 

en afdeling 66. 

Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling). 

 

Amendement  74 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 8 – letter a 

Verordening (EG) nr. 295/2008 

Bijlage I – sectie 6 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor elk van de hoofdkenmerken geven de 

lidstaten de mate van nauwkeurigheid die 

overeenkomt met een 

betrouwbaarheidsniveau van 95 %. De 

Commissie licht dit toe in het in artikel 13 

bedoelde verslag, daarbij rekening houdend 

met de toepassing van genoemd artikel in 

iedere lidstaat. De Commissie is bevoegd 

Voor elk van de hoofdkenmerken geven de 

lidstaten de mate van nauwkeurigheid die 

overeenkomt met een 

betrouwbaarheidsniveau van 95 %. De 

Commissie licht dit toe in het in artikel 13 

bedoelde verslag, daarbij rekening houdend 

met de toepassing van genoemd artikel in 

iedere lidstaat. De Commissie is bevoegd 
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overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot de hoofdkenmerken. 

overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot aanvulling 

van deze verordening door het vaststellen 

van de hoofdkenmerken. 

Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling). 

 

Amendement  75 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 8 – letter b – sub i 

Verordening (EG) nr. 295/2008 

Bijlage I – sectie 8 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De resultaten worden toegezonden 

binnen een termijn van 18 maanden 

gerekend vanaf het einde van het 

kalenderjaar van de referentieperiode, 

behalve voor de NACE Rev. 2-

activiteitsklassen 64.11 en 64.19. Voor de 

NACE Rev. 2-activiteitsklassen 64.11 en 

64.19 is de toezendingstermijn tien 

maanden. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot de toezendingstermijn voor de 

resultaten voor de activiteitsklassen die 

vallen onder de NACE Rev. 2-groepen 

64.2, 64.3 en 64.9 en afdeling 66.; 

1. De resultaten worden toegezonden 

binnen een termijn van 18 maanden 

gerekend vanaf het einde van het 

kalenderjaar van de referentieperiode, 

behalve voor de NACE Rev. 2-

activiteitsklassen 64.11 en 64.19. Voor de 

NACE Rev. 2-activiteitsklassen 64.11 en 

64.19 is de toezendingstermijn tien 

maanden. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot aanvulling 

van deze verordening door het vaststellen 

van de toezendingstermijn voor de 

resultaten voor de activiteitsklassen die 

vallen onder de NACE Rev. 2-groepen 

64.2, 64.3 en 64.9 en afdeling 66.; 

Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling). 

 

Amendement  76 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 8 – letter b – sub ii 

Verordening (EG) nr. 295/2008 

Bijlage I – sectie 8 – lid 2 – alinea 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze voorlopige resultaten of schattingen 

worden uitgesplitst op het NACE Rev. 2-

niveau met drie cijfers (groepen). De 

Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 11 ter gedelegeerde handelingen 

vast te stellen met betrekking tot de 

toezendingstermijn voor voorlopige 

resultaten of schattingen voor afdeling 66 

van de NACE Rev. 2.; 

Deze voorlopige resultaten of schattingen 

worden uitgesplitst op het NACE Rev. 2-

niveau met drie cijfers (groepen). De 

Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 11 ter gedelegeerde handelingen 

vast te stellen tot aanvulling van deze 

verordening door het vaststellen van de 

toezendingstermijn voor voorlopige 

resultaten of schattingen voor afdeling 66 

van de NACE Rev. 2.; 

Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling) en het 

toepassingsgebied daarvan. 

 

Amendement  77 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 9 

Verordening (EG) nr. 295/2008 

Bijlage II – sectie 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor elk hoofdkenmerk geven de lidstaten 

de mate van nauwkeurigheid die 

overeenkomt met een 

betrouwbaarheidsniveau van 95 %. De 

Commissie licht dit toe in het in artikel 13 

bedoelde verslag, daarbij rekening houdend 

met de toepassing van genoemd artikel in 

iedere lidstaat. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot de hoofdkenmerken..; 

Voor elk hoofdkenmerk geven de lidstaten 

de mate van nauwkeurigheid die 

overeenkomt met een 

betrouwbaarheidsniveau van 95 %. De 

Commissie licht dit toe in het in artikel 13 

bedoelde verslag, daarbij rekening houdend 

met de toepassing van genoemd artikel in 

iedere lidstaat. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot aanvulling 

van deze verordening door het vaststellen 

van deze hoofdkenmerken.; 

Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling). 
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Amendement  78 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 10 

Verordening (EG) nr. 295/2008 

Bijlage III – sectie 6 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor elk hoofdkenmerk geven de lidstaten 

de mate van nauwkeurigheid die 

overeenkomt met een 

betrouwbaarheidsniveau van 95 %. De 

Commissie licht dit toe in het in artikel 13 

bedoelde verslag, daarbij rekening houdend 

met de toepassing van genoemd artikel in 

iedere lidstaat. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot de hoofdkenmerken..; 

Voor elk hoofdkenmerk geven de lidstaten 

de mate van nauwkeurigheid die 

overeenkomt met een 

betrouwbaarheidsniveau van 95 %. De 

Commissie licht dit toe in het in artikel 13 

bedoelde verslag, daarbij rekening houdend 

met de toepassing van genoemd artikel in 

iedere lidstaat. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot aanvulling 

van deze verordening door het vaststellen 

van deze hoofdkenmerken.; 

Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling). 

 

Amendement  79 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 11 

Verordening (EG) nr. 295/2008 

Bijlage IV – sectie 6 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor elk hoofdkenmerk geven de lidstaten 

de mate van nauwkeurigheid die 

overeenkomt met een 

betrouwbaarheidsniveau van 95 %. De 

Commissie licht dit toe in het in artikel 13 

bedoelde verslag, daarbij rekening houdend 

met de toepassing van genoemd artikel in 

iedere lidstaat. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot de hoofdkenmerken..; 

Voor elk hoofdkenmerk geven de lidstaten 

de mate van nauwkeurigheid die 

overeenkomt met een 

betrouwbaarheidsniveau van 95 %. De 

Commissie licht dit toe in het in artikel 13 

bedoelde verslag, daarbij rekening houdend 

met de toepassing van genoemd artikel in 

iedere lidstaat. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot aanvulling 

van deze verordening door het vaststellen 

van deze hoofdkenmerken.; 
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Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling). 

 

Amendement  80 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 12 

Verordening (EG) nr. 295/2008 

Bijlage VI – sectie 7 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 11 ter gedelegeerde handelingen 

vast te stellen met betrekking tot de termijn 

voor toezending van de resultaten, die niet 

meer bedraagt dan tien maanden, gerekend 

vanaf het einde van het referentiejaar.; 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 11 ter gedelegeerde handelingen 

vast te stellen tot aanvulling van deze 

verordening door het vaststellen van de 

termijn voor toezending van de resultaten, 

die niet meer bedraagt dan tien maanden, 

gerekend vanaf het einde van het 

referentiejaar.; 

Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling). 

 

Amendement  81 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 13 – letter a 

Verordening (EG) nr. 295/2008 

Bijlage VIII – sectie 3 – alinea 1 – zin 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie is bevoegd om, op basis van 

dat onderzoek, overeenkomstig artikel 11 

ter gedelegeerde handelingen vast te stellen 

met betrekking tot de wijziging van de 

ondergrens."; 

De Commissie is bevoegd om, op basis van 

dat onderzoek, overeenkomstig artikel 11 

ter gedelegeerde handelingen vast te stellen 

tot wijziging van deze verordening door 

het wijzigen van de ondergrens van de 

referentiepopulatie.; 

Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling) en het 

toepassingsgebied daarvan. 
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Amendement  82 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 13 – letter b 

Verordening (EG) nr. 295/2008 

Bijlage VIII – sectie 4 –  punten 2 en 3 – tabel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 11 ter gedelegeerde handelingen 

vast te stellen met betrekking tot het 

bepalen van de uitsplitsing van de 

producten.; 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 11 ter gedelegeerde handelingen 

vast te stellen tot aanvulling van deze 

verordening door het vaststellen van de 

uitsplitsing van de producten.; 

 (Dit amendement heeft betrekking op de zin in de kolom "Opmerking" bij de tabel 

"Specificatie van de omzet naar type product".) 

Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling). 

 

Amendement  83 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 14 – letter a 

Verordening (EG) nr. 295/2008 

Bijlage IX – sectie 8 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot sommige resultaten die tevens moeten 

worden uitgesplitst naar grootteklasse 

overeenkomstig de in sectie 10 

gespecificeerde mate van 

gedetailleerdheid, behalve voor de secties 

L, M en N van de NACE Rev. 2, waarvoor 

de resultaten alleen naar groep moeten 

worden uitgesplitst. 

2. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot aanvulling 

van deze verordening door de bepaling dat 
sommige resultaten tevens moeten worden 

uitgesplitst naar grootteklasse 

overeenkomstig de in sectie 10 

gespecificeerde mate van 

gedetailleerdheid, behalve voor de secties 

L, M en N van de NACE Rev. 2, waarvoor 

de resultaten alleen naar groep moeten 

worden uitgesplitst. 

Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling). 
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Amendement  84 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 14 – letter a 

Verordening (EG) nr. 295/2008 

Bijlage IX – sectie 8 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot sommige resultaten die tevens moeten 

worden uitgesplitst naar rechtsvorm 

overeenkomstig de in sectie 10 

gespecificeerde mate van 

gedetailleerdheid, behalve voor de secties 

L, M en N van de NACE Rev. 2, waarvoor 

de resultaten alleen naar groep moeten 

worden uitgesplitst.; 

3. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot aanvulling 

van deze verordening door de bepaling dat 
sommige resultaten tevens moeten worden 

uitgesplitst naar rechtsvorm 

overeenkomstig de in sectie 10 

gespecificeerde mate van 

gedetailleerdheid, behalve voor de secties 

L, M en N van de NACE Rev. 2, waarvoor 

de resultaten alleen naar groep moeten 

worden uitgesplitst.; 

Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling). 

 

Amendement  85 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 14 – letter b 

Verordening (EG) nr. 295/2008 

Bijlage IX – sectie 10 – punt 2 – subsectie “Speciale aggregaten” 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Met het oog op de opstelling van 

Uniestatistieken over de 

bedrijvendemografie voor de sector 

informatie- en communicatietechnologie is 

de Commissie bevoegd overeenkomstig 

artikel 11 ter gedelegeerde handelingen 

vast te stellen met betrekking tot een aantal 

speciale aggregaten van de NACE Rev. 2.. 

Met het oog op de opstelling van 

Uniestatistieken over de 

bedrijvendemografie voor de sector 

informatie- en communicatietechnologie is 

de Commissie bevoegd overeenkomstig 

artikel 11 ter gedelegeerde handelingen 

vast te stellen tot aanvulling van deze 

verordening door het vaststellen van een 

aantal speciale aggregaten van de NACE 

Rev. 2.. 
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Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling). 

 

Amendement  86 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 72 – alinea 2 – punt 1 

Verordening (EG) nr. 451/2008 

Artikel 6 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 6 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot wijziging 

van de bijlage: 

2. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 6 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot wijziging 

van de bijlage om rekening te houden met 

technologische of economische 

ontwikkelingen en om deze in lijn te 

brengen met andere economische en 

sociale classificaties. 

a) om rekening te houden met 

technologische of economische 

ontwikkelingen; 

 

b) om deze in lijn te brengen met 

andere economische en sociale 

classificaties.; 

 

Motivering 

Aanpassing van de tekst, aangezien de opsplitsing in a) en b) niet noodzakelijk is. 

 

Amendement  87 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 72 – alinea 2 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 451/2008 

Artikel 2 bis – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 6, 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 

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 verordening]. 
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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 

Aanpassing van de duur van de bevoegdheidsdelegatie. 

 

Amendement  88 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VII – punt 72 – alinea 2 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 451/2008 

Artikel 6 bis – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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 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 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. Die termijn wordt 

op initiatief van het Europees Parlement of 

de Raad met drie maanden verlengd. 

Motivering 

Aanpassing van de toetsingstermijn en de verlenging daarvan. 

 

Amendement  89 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VIII – punt 79 – alinea 2 – punt 1 – letter a 
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Verordening (EG) nr. 1606/2002 

Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 5 bis gedelegeerde handelingen vast 

te stellen met betrekking tot de 

toepasbaarheid in de Unie van 

internationale standaarden voor 

jaarrekeningen. 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 5 bis gedelegeerde handelingen vast 

te stellen tot aanvulling van deze 

verordening door het vaststellen van de 

toepasbaarheid in de Unie van 

internationale standaarden voor 

jaarrekeningen (hierna "goedgekeurde 

internationale standaarden voor 

jaarrekeningen" genoemd). 

Motivering 

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (tot aanvulling) en de verwijzingen naar 

de bepalingen in de andere paragrafen van de rechtshandeling. 

 

Amendement  90 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VIII – punt 79 – alinea 2 – punt 1 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1606/2002 

Artikel 3 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Indien dit in geval van mogelijke 

onmiddellijke risico's voor de stabiliteit 

van de financiële markten om dwingende 

redenen van urgentie vereist is, is de in 

artikel 5 ter neergelegde procedure van 

toepassing op overeenkomstig dit lid 

vastgestelde gedelegeerde handelingen."; 

Schrappen 

Motivering 

Het gebruik van de urgentieprocedure is niet gerechtvaardigd. Indien nodig kunnen het 

Europees Parlement en de Raad een vroegtijdige verklaring van geen bezwaar afleggen (zie 

het amendement ter schrapping van artikel 5 ter). 

 

Amendement  91 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VIII – punt 79 – alinea 2 – punt 1 bis (nieuw) 
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Verordening (EG) nr. 1606/2002 

Artikel 4 – alinea 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (1 bis) In artikel 4 wordt lid 1 vervangen 

door: 

Voor elk boekjaar, beginnend op of na 1 

januari 2005, stellen ondernemingen die 

onder het recht van een lidstaat vallen hun 

geconsolideerde jaarrekening op 

overeenkomstig de internationale 

standaarden voor jaarrekeningen die 

volgens de procedure van artikel 6, lid 2, 

zijn goedgekeurd, indien hun effecten op 

de balansdatum zijn toegelaten tot de 

handel op een gereglementeerde markt van 

een lidstaat in de zin van artikel 1, punt 

13, van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad 

van 10 mei 1993 betreffende het 

verrichten van diensten op het gebied van 

beleggingen in effecten  

Voor elk boekjaar, beginnend op of na 1 

januari 2005, stellen ondernemingen die 

onder het recht van een lidstaat vallen hun 

geconsolideerde jaarrekening op 

overeenkomstig de internationale 

standaarden voor jaarrekeningen die 

overeenkomstig artikel 3, lid 1, zijn 

goedgekeurd, indien hun effecten op de 

balansdatum zijn toegelaten tot de handel 

op een gereglementeerde markt zoals 

bepaald onder punt 21) van artikel 4, lid 1, 

van Richtlijn 2014/65/EU.” 

  

Motivering 

Het is niet nodig te verwijzen naar "van een lidstaat" aangezien de definitie van een 

gereglementeerde markt in artikel 44 van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 

(MiFID) alleen betrekking heeft op de effecten die in de EU zijn toegestaan. 

 

Amendement  92 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VIII – punt 79 – alinea 2 – punt 1 ter (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1606/2002 

Artikel 5 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (1 ter) Artikel 5 wordt vervangen door: 

"Artikel 5 "Artikel 5 

Keuzemogelijkheden aangaande 

jaarrekeningen en niet-beursgenoteerde 

ondernemingen 

Keuzemogelijkheden aangaande 

jaarrekeningen en niet-beursgenoteerde 

ondernemingen 

De lidstaten kunnen: De lidstaten kunnen: 
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a)  de in artikel 4 bedoelde 

ondernemingen toestaan of verplichten hun 

jaarrekening op te stellen, 

a)  de in artikel 4 bedoelde 

ondernemingen toestaan of verplichten hun 

jaarrekening op te stellen, 

b)  andere dan de in artikel 4 bedoelde 

ondernemingen toestaan of verplichten hun 

geconsolideerde jaarrekening en/of hun 

jaarrekening op te stellen, 

b)  andere dan de in artikel 4 bedoelde 

ondernemingen toestaan of verplichten hun 

geconsolideerde jaarrekening en/of hun 

jaarrekening op te stellen, 

overeenkomstig de internationale 

standaarden voor jaarrekeningen die 

volgens de procedure van artikel 6, lid 2, 

zijn goedgekeurd." 

overeenkomstig de internationale 

standaarden voor jaarrekeningen die 

overeenkomstig artikel 3, lid 1, zijn 

goedgekeurd." 

  

Motivering 

Aanpassing van de toepasselijke procedure (artikel 6 wordt geschrapt; de 

bevoegdheidsdelegatie voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen is nu in artikel 3 

vastgelegd). 

 

Amendement  93 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VIII – punt 79 – alinea 2 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 1606/2002 

Artikel 5 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 3, 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 3, 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 verordening]. 

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 

Aanpassing van de duur van de bevoegdheidsdelegatie. 

 

Amendement  94 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VIII – punt 79 – alinea 2 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 1606/2002 

Artikel 5 bis – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Een overeenkomstig artikel 3, 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 3, 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. Die termijn wordt 

op initiatief van het Europees Parlement of 

de Raad met drie maanden verlengd. 

Motivering 

Aanpassing van de toetsingstermijn en de verlenging daarvan. 

 

Amendement  95 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VIII – punt 79 – alinea 2 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 1606/2002 

Artikel 5 ter 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 5 ter Schrappen 

Spoedprocedure  

1. Een overeenkomstig dit artikel 

vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 

onverwijld in werking en is van 

toepassing zolang geen bezwaar wordt 
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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. 

 

Motivering 

Het gebruik van de urgentieprocedure is niet gerechtvaardigd. Indien nodig kunnen het 

Europees Parlement en de Raad een vroegtijdige verklaring van geen bezwaar afleggen. 

 

Amendement  96 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VIII – punt 79 – alinea 2 – punt 3 

Verordening (EG) nr. 1606/2002 

Artikel 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) De artikelen 6 en 7 worden 

geschrapt. 

(3) Artikel 6 wordt geschrapt. 

Motivering 

Artikel 6 wordt geschrapt omdat er niet langer sprake is van een comitologieprocedure. 

 

Amendement  97 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VIII – punt 79 – alinea 2 – punt 3 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1606/2002 

Artikel 7 
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Bestaande tekst Amendement 

 (3 bis) Artikel 7 wordt vervangen door: 

"Artikel 7 "Artikel 7 

Rapportage en coördinatie Rapportage en coördinatie 

1.  De Commissie treedt regelmatig in 

overleg met het comité over de status van 

feitelijke IASB-projecten en alle daarmee 

verband houdende stukken die door de 

IASB zijn opgesteld, teneinde standpunten 

te coördineren en besprekingen over de 

goedkeuring van standaarden die uit deze 

projecten en documenten zouden kunnen 

voortvloeien, te vergemakkelijken. 

1.  De Commissie stelt het Europees 

Parlement en de Raad regelmatig in 

kennis van de status van feitelijke IASB-

projecten en alle daarmee verband 

houdende stukken die door de IASB zijn 

opgesteld, teneinde standpunten te 

coördineren en besprekingen over de 

goedkeuring van standaarden die uit deze 

projecten en documenten zouden kunnen 

voortvloeien, te vergemakkelijken. 

2.  De Commissie brengt naar behoren 

en tijdig verslag uit aan het comité, indien 

zij voornemens is de goedkeuring van een 

standaard niet voor te stellen.” 

2.  De Commissie brengt naar behoren 

en tijdig verslag uit aan het Europees 

Parlement en de Raad, indien zij 

voornemens is de goedkeuring van een 

standaard niet voor te stellen.” 

Motivering 

Het is wenselijk een vaste rapportage aan het Parlement en de Raad vast te leggen in verband 

met de voorbereiding van ontwerpen van internationale standaarden voor jaarrekeningen. 

Dit ligt in de lijn van de verzoeken van het Parlement (verslag Stolojan) en de tekst die is 

overeengekomen in artikel 9, lid 6 bis, van het EFRAG-verslag. 

 

Amendement  98 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VIII – punt 80 – alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Teneinde Richtlijn 2009/110/EG aan te 

passen om rekening te houden met 

inflatie of technologische en 

marktontwikkelingen, en teneinde te 

zorgen voor een geharmoniseerde 

toepassing van bepaalde vrijstellingen in 

het kader van de richtlijn, moet aan de 

Commissie de bevoegdheid worden 

overgedragen om overeenkomstig 

In artikel 14 van Richtlijn 2009/110/EG 

wordt de bevoegdheid van de Commissie 

vastgesteld om maatregelen vast te stellen 

die nodig zijn om de bepalingen van de 

richtlijn te actualiseren "teneinde 

rekening te houden met inflatie of 

technologische en marktontwikkelingen" 

overeenkomstig de regelgevingsprocedure 

met toetsing. Deze bevoegdheidsdelegatie 
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artikel 290 van het Verdrag handelingen 
vast te stellen tot wijziging van de 

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 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. 

zou, indien zij wordt aangepast aan een 

bevoegheidsdelegatie voor de vaststelling 

van gedelegeerde handelingen zonder 

verdere wijzigingen, niet voldoen aan de 

vereisten van artikel 290 VWEU inzake de 

vereiste specificatie van de doelen, de 

inhoud en de strekking van de delegatie. 

In de overweging dat de Commissie tot op 

heden geen gebruik heeft gemaakt van de 

bevoegdheidsdelegatie, moet deze worden 

geschrapt. 

Motivering 

Verklaring waarom de bevoegdheidsdelegatie in deze richtlijn volledig wordt geschrapt. 

 

Amendement  99 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VIII – punt 80 – alinea 2 – punt 1 

Richtlijn 2009/110/EG 

Artikel 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Artikel 14 wordt vervangen door: (1) Artikel 14 wordt geschrapt. 

Artikel 14  

Gedelegeerde handelingen  

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 14 bis gedelegeerde handelingen 

vast te stellen om: 

 

a) de richtlijn te wijzigen teneinde 

rekening te houden met inflatie of 

technologische en marktontwikkelingen; 
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b) artikel 1, leden 4 en 5, te wijzigen 

om te zorgen voor de geharmoniseerde 

toepassing van de in die bepalingen 

bedoelde vrijstellingen.; 

 

Motivering 

De bevoegdheidsdelegatie is te breed om passend te zijn voor een gedelegeerde handeling 

overeenkomstig artikel 290 VWEU en er is tot op heden geen gebruik van gemaakt. Ze moet 

dan ook worden geschrapt. 

 

Amendement  100 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel VIII – punt 80 – alinea 2 – punt 2 

Richtlijn 2009/110/EG 

Artikel 14 bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Het volgende artikel 14 bis wordt 

ingevoegd: 

Schrappen 

‘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 onbepaalde 

tijd met ingang van [datum van 

inwerkingtreding van deze omnibus]. 

 

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 
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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 over beter 

wetgeven van 13 april 2016*. 

 

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. 

 

________________  

* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.; ’  

Motivering 

Er zijn niet langer bepalingen die de Commissie de bevoegdheid geven om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen; daarom moet deze procedurebepaling geschrapt worden. 

 

Amendement  101 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel X – punt 101 – alinea 2 – punt 2 

Richtlijn 2008/48/EG 

Artikel 24 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 19, lid 5, bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 

2. De in artikel 19, lid 5, 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 verordening]. 

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 

Aanpassing van de duur van de bevoegdheidsdelegatie. 

 

Amendement  102 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel X – punt 101 – alinea 2 – punt 2 

Richtlijn 2008/48/EG 

Artikel 24 bis – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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 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 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. Die 

termijn wordt op initiatief van het 

Europees Parlement of de Raad met drie 

maanden verlengd. 

Motivering 

Aanpassing van de toetsingstermijn en de verlenging daarvan. 
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