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AMENDEMENTEN
De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale
bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1– alinea 2 – punt 1
Richtlijn 2009/31/EG
Artikel 29 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 29 bis gedelegeerde handelingen
vast te stellen met betrekking tot de
wijziging van de bijlagen.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 29 bis gedelegeerde handelingen
vast te stellen met betrekking tot de
wijziging van de bijlagen teneinde deze
aan de technische en wetenschappelijke
vooruitgang aan te passen.

Motivering
Noodzakelijk met het oog op de samenhang met de formulering in het voorstel van de
Commissie COM(2016) 789, en met name artikel 2, lid 2.
Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1– alinea 2 – punt 2
Richtlijn 2009/31/EG
Artikel 29 bis – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De in artikel 29 bedoelde
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen
vast te stellen, wordt aan de Commissie
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang
van [datum van inwerkingtreding van deze
omnibus].

2.
De in artikel 29 bedoelde
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen
vast te stellen, wordt aan de Commissie
toegekend voor een termijn van vijf jaar
met ingang van [datum van
inwerkingtreding van deze omnibus]. De
Commissie stelt uiterlijk negen maanden
vóór het einde van de termijn van vijf jaar
een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd,
tenzij het Europees Parlement of de Raad
zich uiterlijk drie maanden voor het einde
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van elke termijn tegen deze verlenging
verzet.
Motivering
Aanpassing van de duur van de bevoegdheidsdelegatie.
Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1– alinea 2 – punt 3
Richtlijn 2009/31/EG
Artikel 30
Door de Commissie voorgestelde tekst
(3)

Amendement

Artikel 30 wordt geschrapt.

(3)

Artikel 30 wordt vervangen door:

"Artikel 30
Comitéprocedure
1.
De Commissie wordt bijgestaan
door het bij artikel 26 van Verordening
(EU) nr. 525/2013 van het Europees
Parlement en de Raad* ingestelde Comité
klimaatverandering. Dat comité is een
comité in de zin van Verordening (EU) nr.
182/2011 van het Europees Parlement en
de Raad**.
2.
Wanneer naar dit lid wordt
verwezen, is artikel 5 van Verordening
(EU) nr. 182/2011 van toepassing."
___________________
* Verordening (EU) nr. 525/2013 van het
Europees Parlement en de Raad van 21
mei 2013 betreffende een bewakings- en
rapportagesysteem voor de uitstoot van
broeikasgassen en een
rapportagemechanisme voor overige
informatie op nationaal niveau en op het
niveau van de Unie met betrekking tot
klimaatverandering, en tot intrekking van
Beschikking nr. 280/2004/EG (PB L 165
van 18.6.2013, blz. 13).
** Verordening (EU) nr. 182/2011 van
het Europees Parlement en de Raad van
16 februari 2011 tot vaststelling van de
algemene voorschriften en beginselen die
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van toepassing zijn op de wijze waarop de
lidstaten de uitoefening van de
uitvoeringsbevoegdheden door de
Commissie controleren (PB L 55 van
28.2.2011, blz. 13).
Motivering
Noodzakelijk met het oog op de samenhang met de formulering in het voorstel van de
Commissie COM(2016) 789, en met name artikel 2, lid 4.
Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen
Motivering

Omdat de keuze om de bevoegdheidsdelegatie voor de RPT om te zetten in een
bevoegdheidsdelegatie voor gedelegeerde handelingen/ uitvoeringshandelingen in het kader
van de Beschikking inzake de verdeling van de inspanningen niet onomstreden is en de
verplichtingen uit hoofde van deze beschikking voor de periode 2021-2030 vervangen zullen
worden door een andere wetgevingshandeling, is het beter dat Beschikking 406/2009/EG niet
wordt opgenomen in dit omnibusvoorstel
Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel VI – punt 53– alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Teneinde Verordening (EG) nr. 1221/2009
bij te werken en evaluatieprocedures aan te
nemen, moet aan de Commissie de
bevoegdheid worden overgedragen om
overeenkomstig artikel 290 van het
Verdrag handelingen vast te stellen tot
wijziging van de bijlagen bij de
verordening en tot aanvulling van de
verordening met procedures voor de
collegiale toetsing van de bevoegde
EMAS-instanties. Het is van bijzonder
belang dat de Commissie bij haar

Teneinde Verordening (EG) nr. 1221/2009
bij te werken en evaluatieprocedures aan te
nemen, moet aan de Commissie de
bevoegdheid worden overgedragen om
overeenkomstig artikel 290 van het
Verdrag handelingen vast te stellen tot
wijziging van de bijlagen bij de
verordening en tot aanvulling van de
verordening met procedures voor de
collegiale toetsing van de bevoegde
EMAS-instanties en om sectorale
referentiedocumenten en richtsnoeren te
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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.

verstrekken met betrekking tot de
registratie van organisaties en
harmonisatieprocedures. 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.

Motivering
In overeenstemming met amendementen op artikelen ter aanpassing van in het kader van de
regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde maatregelen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel VI – punt 53– alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Teneinde eenvormige voorwaarden voor
de uitvoering van Verordening (EG) nr.
1221/2009 te waarborgen, moeten aan de
Commissie uitvoeringsbevoegdheden
worden toegekend met betrekking tot de
harmonisatie van bepaalde procedures en
met betrekking tot sectorale
referentiedocumenten. Die bevoegdheden
moeten worden uitgeoefend
overeenkomstig Verordening (EU) nr.
182/2011.
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Motivering
In overeenstemming met amendementen op artikelen ter aanpassing van in het kader van de
regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde maatregelen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel VI – punt 53– alinea 3 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1221/2009
Artikel 16 – lid 4 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Door het forum van bevoegde instanties
goedgekeurde documenten die
richtsnoeren bevatten in verband met
harmonisatieprocedures, worden door de
Commissie vastgesteld door middel van
uitvoeringshandelingen. Deze
uitvoeringshandelingen worden volgens
de in artikel 49, lid 2, bedoelde procedure
vastgesteld.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 48 bis gedelegeerde handelingen
vast te stellen teneinde deze verordening
aan te vullen met richtsnoeren inzake de
door het forum van bevoegde instanties
goedgekeurde harmonisatieprocedures.

Motivering
Wijziging om een eerder in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde
maatregel aan te passen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel VI – punt 53– alinea 3 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1221/2009
Artikel 17 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 48 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen met betrekking
tot de procedures voor de uitvoering van de
collegiale toetsing van de bevoegde
EMAS-instanties, met inbegrip van
passende beroepsprocedures tegen als
gevolg van de collegiale toetsing genomen
besluiten.

3.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 48 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen teneinde deze
verordening aan te vullen met de
procedures voor de uitvoering van de
collegiale toetsing van de bevoegde
EMAS-instanties, met inbegrip van
passende beroepsprocedures tegen als
gevolg van de collegiale toetsing genomen
besluiten.
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Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).
Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel VI – punt 53– alinea 3 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1221/2009
Artikel 30 – lid 6 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie stelt door middel van
uitvoeringshandelingen documenten vast
die richtsnoeren bevatten in verband met
door het forum van de accreditatie- en
vergunningsinstanties goedgekeurde
harmonisatieprocedures. Deze
uitvoeringshandelingen worden volgens
de in artikel 49, lid 2, bedoelde procedure
vastgesteld.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 48 bis gedelegeerde handelingen
vast te stellen teneinde deze verordening
aan te vullen met richtsnoeren inzake de
door het forum van de accreditatie- en
vergunningsinstanties goedgekeurde
harmonisatieprocedures.

Motivering
Wijziging om een eerder in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde
maatregel aan te passen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel VI – punt 53– alinea 3 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1221/2009
Artikel 46 – lid 6
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.
De in lid 1 bedoelde sectorale
referentiedocumenten en de in lid 4
bedoelde gids worden door de Commissie
door middel van uitvoeringshandelingen
vastgesteld overeenkomstig de in artikel
49, lid 2, bedoelde procedure.

6.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 48 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen
teneinde deze verordening aan te vullen
met de in lid 1 bedoelde sectorale
referentiedocumenten en de in lid 4
bedoelde gids.

Motivering
Wijziging om een eerder in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde
maatregel aan te passen aan gedelegeerde handelingen.
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Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel VI – punt 53– alinea 3 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1221/2009
Artikel 48 bis
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 48 bis

Artikel 48 bis

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

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.

1.
De bevoegdheid om
gedelegeerde handelingen vast te stellen,
wordt aan de Commissie toegekend onder
de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

2.
De in artikel 17, lid 3, en artikel 48
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de
Commissie toegekend voor onbepaalde
tijd met ingang van [datum van
inwerkingtreding van deze omnibus].

2.
De in artikel 16, lid 4, artikel 17,
lid 3, artikel 30, lid 6, artikel 46, lid 6, en
artikel 48 bedoelde bevoegdheid om
gedelegeerde handelingen vast te stellen,
wordt aan de Commissie toegekend voor
een termijn van vijf jaar met ingang van
[datum van inwerkingtreding van deze
omnibus]. De Commissie stelt uiterlijk
negen maanden vóór het einde van de
termijn van vijf jaar een verslag op over
de bevoegdheidsdelegatie. De
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd,
tenzij het Europees Parlement of de Raad
zich uiterlijk drie maanden voor het einde
van elke termijn tegen deze verlenging
verzet.

3.
Het Europees Parlement of de Raad
kan de in artikel 17, lid 3, en artikel 48
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit
genoemde bevoegdheid. Het wordt van
kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad
van de Europese Unie of op een daarin
genoemde latere datum. Het laat de
geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

3.
Het Europees Parlement of de Raad
kan de in artikel 16, lid 4, artikel 17, lid 3,
artikel 30, lid 6, artikel 46, lid 6, en artikel
48 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit
genoemde bevoegdheid. Het wordt van
kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad
van de Europese Unie of op een daarin
genoemde latere datum. Het laat de
geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

4.
Vóór de vaststelling van een
gedelegeerde handeling raadpleegt de

4.
Vóór de vaststelling van een
gedelegeerde handeling raadpleegt de
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Commissie de door elke lidstaat
aangewezen deskundigen overeenkomstig
de beginselen die zijn neergelegd in het
Interinstitutioneel Akkoord over beter
wetgeven van 13 april 2016*.

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.

5.
Zodra de Commissie een
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld,
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving
aan het Europees Parlement en de Raad.

6.
Een overeenkomstig artikel 17, lid
3, en artikel 48 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 16, lid
4, artikel 17, lid 3, artikel 30, lid 6, artikel
46, lid 6, en artikel 48 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.

* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
Motivering

Aanpassing van de duur van de bevoegdheidsdelegatie en actualisering van de verwijzingen
in overeenstemming met eerdere amendementen.
Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel VII – punt 59– alinea 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Om eenvormige voorwaarden voor de
uitvoering van Verordening (EG) nr.
2150/2002 te waarborgen inzake de
opstelling van resultaten, het passende
formaat voor de indiening van de resultaten
en de inhoud van de kwaliteitsverslagen,
moeten aan de Commissie

Om eenvormige voorwaarden voor de
uitvoering van Verordening (EG)
nr. 2150/2002 te waarborgen inzake de
opstelling van resultaten, het passende
formaat voor de indiening van de resultaten
en de structuur van de kwaliteitsverslagen
en de precieze voorwaarden waaraan deze
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uitvoeringsbevoegdheden worden
toegekend. Die bevoegdheden moeten
worden uitgeoefend overeenkomstig
Verordening (EU) nr. 182/2011.

moeten voldoen, moeten aan de
Commissie uitvoeringsbevoegdheden
worden toegekend. Die bevoegdheden
moeten worden uitgeoefend
overeenkomstig Verordening (EU) nr.
182/2011.
Motivering

Aanpassing van de formulering aan de recente wetgeving op het gebied van de statistiek.
Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel VII – punt 59– alinea 5 – punt 1
Verordening (EG) nr. 2150/2002
Artikel 1 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 5 ter gedelegeerde
handelingen vast te stellen met betrekking
tot de opstelling van een equivalentietabel
tussen de statistische nomenclatuur van
bijlage III bij deze verordening en de bij
Beschikking 2000/532/EG van de
Commissie* vastgestelde lijst van
afvalstoffen.

5.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 5 ter gedelegeerde
handelingen vast te stellen teneinde deze
verordening aan te vullen met een
equivalentietabel tussen de statistische
nomenclatuur van bijlage III bij deze
verordening en de bij Beschikking
2000/532/EG van de Commissie*
vastgestelde lijst van afvalstoffen.

____________________

____________________

* Beschikking van de Commissie van 3
mei 2000 tot vervanging van Beschikking
94/3/EG houdende vaststelling van een lijst
van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1,
onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de
Raad betreffende afvalstoffen en
Beschikking 94/904/EG van de Raad tot
vaststelling van een lijst van gevaarlijke
afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid
4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad
betreffende gevaarlijke afvalstoffen (PB L
226 van 6.9.2000, blz. 3).

* Beschikking van de Commissie van 3
mei 2000 tot vervanging van Beschikking
94/3/EG houdende vaststelling van een lijst
van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1,
onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de
Raad betreffende afvalstoffen en
Beschikking 94/904/EG van de Raad tot
vaststelling van een lijst van gevaarlijke
afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid
4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad
betreffende gevaarlijke afvalstoffen (PB L
226 van 6.9.2000, blz. 3).

Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).
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Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel VII – punt 59– alinea 5 – punt 2 – letter a
Verordening (EG) nr. 2150/2002
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 5 ter gedelegeerde handelingen vast
te stellen met betrekking tot het definiëren
van kwaliteits- en nauwkeurigheidseisen.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 5 ter gedelegeerde handelingen vast
te stellen teneinde deze verordening aan te
vullen door kwaliteits- en
nauwkeurigheidseisen te definiëren.

Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).
Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel VII – punt 59– alinea 5 – punt 4
Verordening (EG) nr. 2150/2002
Artikel 5 bis – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst
De Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 5 ter gedelegeerde handelingen vast
te stellen met betrekking tot de aanpassing
aan economische en technische
ontwikkelingen op het gebied van de
verzameling en de statistische verwerking
van gegevens, alsmede de verwerking en
de indiening van resultaten, en de
aanpassing van de specificaties in de
bijlagen.

Amendement
De Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 5 ter gedelegeerde handelingen vast
te stellen teneinde deze verordening te
wijzigen door deze aan te passen aan
economische en technische ontwikkelingen
op het gebied van de verzameling en de
statistische verwerking van gegevens,
alsmede de verwerking en de indiening van
resultaten, en door de specificaties in de
bijlagen aan te passen.

Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. tot wijziging).
Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel VII – punt 59– alinea 5 – punt 4
Verordening (EG) nr. 2150/2002
Artikel 5 ter – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst
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2.
De in artikel 1, lid 5, artikel 3,
leden 1 en 4, en artikel 5 bis bedoelde
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen
vast te stellen, wordt aan de Commissie
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang
van [datum van inwerkingtreding van deze
omnibus].

2.
De in artikel 1, lid 5, artikel 3,
leden 1 en 4, en artikel 5 bis bedoelde
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen
vast te stellen, wordt aan de Commissie
toegekend voor een termijn van vijf jaar
met ingang van [datum van
inwerkingtreding van deze 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 17
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel VII – punt 59– alinea 5 – punt 5
Verordening (EG) nr. 2150/2002
Artikel 6 – lid 2 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)
het bepalen van de inhoud van de
kwaliteitsverslagen, bedoeld in sectie 7 van
bijlage I en sectie 7 van bijlage II.

c)
het bepalen van de structuur van de
kwaliteitsverslagen en de precieze
voorwaarden waaraan deze moeten
voldoen, bedoeld in sectie 7 van bijlage I
en sectie 7 van bijlage II.

Motivering
Dit amendement sluit aan op andere amendementen in dit wetgevingsdossier en op de recente
wetgeving op het gebied van de statistiek. Dit lid lijkt betrekking te hebben op het bepalen van
de structuur en de modaliteiten van het verslag. Het voorgestelde amendement is bedoeld om
dit te verduidelijken. Uit dit amendement blijkt tevens dat het Europees Parlement, door de
voorgestelde procedure te aanvaarden, ernaar streeft overeenstemming te bereiken over dit
dossier, een en ander in de geest van goede samenwerking met de andere instellingen.
Amendement 18
Voorstel voor een verordening
AD\1134874NL.docx

13/86

PE610.774v01-00

NL

Bijlage I – deel IX – punt 91– alinea 1 – streepje 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

de wijziging van de bijlagen bij de
verordening in bepaalde gevallen;

de wijziging van de bijlagen bij de
verordening;

Motivering
Bedoeld om te verduidelijken dat de bijlagen altijd worden gewijzigd door gedelegeerde
handelingen (in overeenstemming met de nieuwe formulering van artikel 131).
Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel IX – punt 91– alinea 3 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1907/2006
Artikel 13 – lid 3 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 131 bis gedelegeerde handelingen
vast te stellen tot aanneming van
testmethoden.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 131 bis gedelegeerde handelingen
vast te stellen teneinde Verordening (EG)
nr. 1907/2006 aan te vullen met
testmethoden.

Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).
Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel IX – punt 91– alinea 3 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1907/2006
Artikel 41 – lid 7
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 131 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen
om, na raadpleging van het Agentschap,
het percentage geselecteerde dossiers te
wijzigen en de criteria in lid 5 te wijzigen
of aan te vullen.
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7.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 131 bis, en na
raadpleging van het Agentschap,
gedelegeerde handelingen vast te stellen,
teneinde deze verordening te wijzigen
door het percentage geselecteerde dossiers
te wijzigen en door de criteria in lid 5 bij te
werken of aan te vullen.
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Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. tot wijziging).
Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel IX – punt 91– alinea 3 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1907/2006
Artikel 73 – lid 2
Bestaande tekst

Amendement
(4 bis) In artikel 73 wordt lid 2 vervangen
door:

2.
Het uiteindelijke besluit wordt
vastgesteld volgens de in artikel 133, lid 4,
bedoelde procedure. De Commissie zendt
de ontwerp-wijziging ten minste 45 dagen
voor de stemming aan de lidstaten toe.

2.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 131 bis een
gedelegeerde handeling vast te stellen,
teneinde deze handeling aan te vullen met
het uiteindelijke besluit tot wijziging van
bijlage XVII.

Motivering
Lid 2 wordt gewijzigd om de maatregel aan te passen aan gedelegeerde handelingen (de
verwijzing naar artikel 133, lid 4 (regelgevingsprocedure met toetsing) moet worden
geschrapt).
Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel IX – punt 91– alinea 3 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1907/2006
Artikel 131 bis
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 131 bis

Artikel 131 bis

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

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.

1.
De bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de
Commissie toegekend onder de in dit
artikel neergelegde voorwaarden.

2.
De in artikel 13, leden 2 en 3,
artikel 41, lid 7, artikel 58, leden 1 en 8,
artikel 68, leden 1 en 2, artikel 131 en
artikel 138, lid 9, bedoelde bevoegdheid
om gedelegeerde handelingen vast te
stellen, wordt aan de Commissie toegekend

2.
De in artikel 13, leden 2 en 3,
artikel 41, lid 7, artikel 58, leden 1 en 8,
artikel 68, leden 1 en 2, artikel 131 en
artikel 138, lid 9, bedoelde bevoegdheid
om gedelegeerde handelingen vast te
stellen, wordt aan de Commissie toegekend
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voor onbepaalde tijd met ingang van
[datum van inwerkingtreding van deze
omnibus].

voor een termijn van vijf jaar met ingang
van [datum van inwerkingtreding van deze
omnibus]. De Commissie stelt uiterlijk
negen maanden vóór het einde van de
termijn van vijf jaar een verslag op over
de bevoegdheidsdelegatie. De
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd,
tenzij het Europees Parlement of de Raad
zich uiterlijk drie maanden voor het einde
van elke termijn tegen deze verlenging
verzet.

3.
Het Europees Parlement of de Raad
kan de in artikel 13, leden 2 en 3, artikel
41, lid 7, artikel 58, leden 1 en 8, artikel
68, leden 1 en 2, artikel 131 en artikel 138,
lid 9, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te
allen tijde intrekken. Het besluit tot
intrekking beëindigt de delegatie van de in
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad
van de Europese Unie of op een daarin
genoemde latere datum. Het laat de
geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

3.
Het Europees Parlement of de Raad
kan de in artikel 13, leden 2 en 3, artikel
41, lid 7, artikel 58, leden 1 en 8, artikel
68, leden 1 en 2, artikel 73, lid 2, artikel
131 en artikel 138, lid 9, bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde
intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit
genoemde bevoegdheid. Het wordt van
kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad
van de Europese Unie of op een daarin
genoemde latere datum. Het laat de
geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

4.
Vóór de vaststelling van een
gedelegeerde handeling raadpleegt de
Commissie de door elke lidstaat
aangewezen deskundigen overeenkomstig
de beginselen die zijn neergelegd in het
Interinstitutioneel Akkoord over beter
wetgeven van 13 april 2016*.

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.
183

5.
Zodra de Commissie een
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld,
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving
aan het Europees Parlement en de Raad.
183

6.
Een overeenkomstig artikel 13,
leden 2 en 3, artikel 41, lid 7, artikel 58,
leden 1 en 8, artikel 68, leden 1 en 2,
artikel 131 en artikel 138, lid 9,
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt
alleen in werking indien het Europees
Parlement noch de Raad daartegen binnen
een termijn van twee maanden na de

6.
Een overeenkomstig artikel 13,
leden 2 en 3, artikel 41, lid 7, artikel 58,
leden 1 en 8, artikel 68, leden 1 en 2,
artikel 73, lid 2, artikel 131 en artikel 138,
lid 9, vastgestelde gedelegeerde handeling
treedt alleen in werking indien het
Europees Parlement noch de Raad
daartegen binnen een termijn van twee
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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.

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.

* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
Motivering

Aanpassing van de duur van de bevoegdheidsdelegatie en actualisering van de verwijzingen
in overeenstemming met eerdere amendementen.
Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel IX – punt 99– alinea 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Bovendien moet aan de Commissie de
bevoegdheid worden verleend om
overeenkomstig artikel 290 van het
Verdrag handelingen vast te stellen ter
aanvulling van deze verordening, door
vrijstellingen toe te staan op het verbod op
dierproeven ingeval ernstige bezorgdheid
rijst over de veiligheid van een bestaand
cosmetisch ingrediënt.
Motivering

In overeenstemming met amendementen op artikelen ter aanpassing van in het kader van de
regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde maatregelen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel IX – punt 99– alinea 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Teneinde eenvormige voorwaarden te
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Schrappen
17/86

PE610.774v01-00

NL

waarborgen voor de tenuitvoerlegging van
de betrokken bepalingen van Verordening
(EG) nr. 1223/2009 inzake vrijstellingen
met betrekking tot dierproeven, moeten
aan de Commissie
uitvoeringsbevoegdheden worden
toegekend teneinde besluiten vast te
stellen om vrijstelling van het verbod op
dierproeven te verlenen. Die
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend
overeenkomstig Verordening (EU) nr.
182/2011.
Motivering
In overeenstemming met amendementen op artikelen ter aanpassing van in het kader van de
regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde maatregelen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel IX – punt 99– alinea 4 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1223/2009
Artikel 18 – lid 2 – alinea 9
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De in de zesde alinea bedoelde
maatregelen worden vastgesteld door
middel van uitvoeringshandelingen. Deze
uitvoeringshandelingen worden
vastgesteld volgens de in artikel 32, lid 2,
bedoelde procedure.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 31 bis gedelegeerde handelingen
vast te stellen ter aanvulling van deze
verordening, door vrijstellingen toe te
staan als bedoeld in de zesde alinea.

Motivering
Wijziging om een eerder in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde
maatregel aan te passen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel IX – punt 99– alinea 4 – punt 7
Verordening (EG) nr. 1223/2009
Artikel 20 – lid 2 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig

De Commissie is bevoegd overeenkomstig
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artikel 31 bis gedelegeerde handelingen
vast te stellen om, na raadpleging van het
WCCV of andere relevante instanties en
rekening houdend met het bepaalde in
Richtlijn 2005/29/EG, een lijst van
gemeenschappelijke criteria aan te nemen
voor beweringen die ten aanzien van
cosmetische producten mogen worden
gebruikt.

artikel 31 bis gedelegeerde handelingen
vast te stellen, teneinde deze verordening
aan te vullen door, na raadpleging van het
WCCV of andere relevante instanties en
rekening houdend met het bepaalde in
Richtlijn 2005/29/EG, een lijst van
gemeenschappelijke criteria aan te nemen
voor beweringen die ten aanzien van
cosmetische producten mogen worden
gebruikt.

Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).
Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel IX – punt 99– alinea 4 – punt 9
Verordening (EG) nr. 1223/2009
Artikel 31 bis
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 31 bis

Artikel 31 bis

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

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.

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 2, lid 3, artikel 13, lid
8, artikel 14, lid 2, artikel 15, leden 1 en 2,
artikel 16, leden 8 en 9, artikel 20, lid 2, en
artikel 31, leden 1, 2 en 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 2, lid 3, artikel 13, lid
8, artikel 14, lid 2, artikel 15, leden 1 en 2,
artikel 16, leden 8 en 9, artikel 18, lid 2,
artikel 20, lid 2, en artikel 31, leden 1, 2 en
3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de
Commissie toegekend voor een termijn
van vijf jaar met ingang van [datum van
inwerkingtreding van deze omnibus]. De
Commissie stelt uiterlijk negen maanden
vóór het einde van de termijn van vijf jaar
een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd,
tenzij het Europees Parlement of de Raad
zich uiterlijk drie maanden voor het einde
van elke termijn tegen deze verlenging
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verzet.
3.
Het Europees Parlement of de Raad
kan de in artikel 2, lid 3, artikel 13, lid 8,
artikel 14, lid 2, artikel 15, leden 1 en 2,
artikel 16, leden 8 en 9, artikel 20, lid 2, en
artikel 31, leden 1, 2 en 3, bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde
intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit
genoemde bevoegdheid. Het wordt van
kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad
van de Europese Unie of op een daarin
genoemde latere datum. Het laat de
geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

3.
Het Europees Parlement of de Raad
kan de in artikel 2, lid 3, artikel 13, lid 8,
artikel 14, lid 2, artikel 15, leden 1 en 2,
artikel 16, leden 8 en 9, artikel 18, lid 2,
artikel 20, lid 2, en artikel 31, leden 1, 2 en
3, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit
genoemde bevoegdheid. Het wordt van
kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad
van de Europese Unie of op een daarin
genoemde latere datum. Het laat de
geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

4.
Vóór de vaststelling van een
gedelegeerde handeling raadpleegt de
Commissie de door elke lidstaat
aangewezen deskundigen overeenkomstig
de beginselen die zijn neergelegd in het
Interinstitutioneel Akkoord over beter
wetgeven van 13 april 2016*.

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.

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 2, lid 3,
artikel 13, lid 8, artikel 14, lid 2, artikel 15,
leden 1 en 2, artikel 16, leden 8 en 9,
artikel 20, lid 2, en artikel 31, leden 1, 2 en
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 2, lid 3,
artikel 13, lid 8, artikel 14, lid 2, artikel 15,
leden 1 en 2, artikel 16, leden 8 en 9,
artikel 18, lid 2, artikel 20, lid 2, en artikel
31, leden 1, 2 en 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.

_____________________

_____________________
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Motivering

Aanpassing van de duur van de bevoegdheidsdelegatie en actualisering van de verwijzingen
in overeenstemming met eerdere amendementen.

Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 143– alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Teneinde de doelstellingen van Richtlijn
2002/46/EG te verwezenlijken, moet aan
de Commissie de bevoegdheid worden
overgedragen om overeenkomstig artikel
290 van het Verdrag handelingen vast te
stellen tot wijziging van de bijlagen I en II
bij de richtlijn teneinde deze aan te passen
aan de technische vooruitgang, en tot
aanvulling van de richtlijn met betrekking
tot de zuiverheidscriteria voor in bijlage II
opgenomen stoffen en met betrekking tot
de minimumhoeveelheden voor vitaminen
en mineralen in voedingssupplementen.
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

Teneinde de doelstellingen van Richtlijn
2002/46/EG te verwezenlijken, moet aan
de Commissie de bevoegdheid worden
overgedragen om overeenkomstig artikel
290 van het Verdrag handelingen vast te
stellen tot wijziging van de bijlagen I en II
bij de richtlijn teneinde deze aan te passen
aan de technische vooruitgang, en tot
aanvulling van de richtlijn met betrekking
tot de zuiverheidscriteria voor in bijlage II
opgenomen stoffen en met betrekking tot
de minimum- en maximumhoeveelheden
voor vitaminen en mineralen in
voedingssupplementen. Het is van
bijzonder belang dat de Commissie bij haar
voorbereidende werkzaamheden tot
passende raadplegingen overgaat, onder
meer op deskundigenniveau, en dat die
raadplegingen gebeuren in
overeenstemming met de beginselen die
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel
Akkoord over beter wetgeven van 13 april
2016. Met name om te zorgen voor gelijke
deelname aan de voorbereiding van
gedelegeerde handelingen ontvangen het
Europees Parlement en de Raad alle
documenten op hetzelfde tijdstip als de
deskundigen van de lidstaten, en hebben
hun deskundigen systematisch toegang tot
de vergaderingen van de
deskundigengroepen van de Commissie die
zich bezighouden met de voorbereiding
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van de gedelegeerde handelingen.

van de gedelegeerde handelingen.
Motivering

In overeenstemming met amendementen op artikelen ter aanpassing van in het kader van de
regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde maatregelen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 143– alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Teneinde eenvormige voorwaarden voor
de uitvoering van Richtlijn 2002/46/EG te
waarborgen, moeten aan de Commissie
uitvoeringsbevoegdheden worden
toegekend met betrekking tot de
vaststelling van maximumhoeveelheden
voor vitaminen en mineralen. Die
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend
overeenkomstig Verordening (EU) nr.
182/2011.

Schrappen

Motivering
In overeenstemming met amendementen op artikelen ter aanpassing van in het kader van de
regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde maatregelen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 143– alinea 3 – punt 2
Richtlijn 2002/46/EG
Artikel 5 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 12 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen voor het
bepalen van de minimumhoeveelheden
voor vitaminen en mineralen als bedoeld in
lid 3 van dit artikel.

4.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 12 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen, teneinde deze
richtlijn aan te vullen door het vaststellen
van:
a)
de minimumhoeveelheden voor
vitaminen en mineralen als bedoeld in lid 3
van dit artikel; en

PE610.774v01-00

NL

22/86

AD\1134874NL.docx

De Commissie stelt de
maximumhoeveelheden voor vitaminen en
mineralen als bedoeld in de leden 1 en 2
van dit artikel vast door middel van
uitvoeringshandelingen. Deze
uitvoeringshandelingen worden
vastgesteld volgens de in artikel 13, lid 2,
bedoelde procedure.

b)
de maximumhoeveelheden voor
vitaminen en mineralen als bedoeld in de
leden 1 en 2 van dit artikel.

Motivering
Wijziging om een eerder in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde
maatregel aan te passen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 143– alinea 3 – punt 3
Richtlijn 2002/46/EG
Artikel 12 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst
(3)

Amendement

In artikel 12 wordt lid 3 geschrapt.

(3)
In artikel 12 wordt lid 3 vervangen
door:
"Teneinde aan de in lid 1 genoemde
problemen het hoofd te bieden en de
bescherming van de gezondheid van de
mens te waarborgen, is de Commissie
bevoegd overeenkomstig artikel 12 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen
ter aanvulling van deze richtlijn.
Lidstaten die vrijwaringsmaatregelen
hebben vastgesteld, kunnen deze in dat
geval handhaven totdat er gedelegeerde
handelingen zijn vastgesteld."

Motivering
Wijziging om een eerder in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde
maatregel aan te passen aan gedelegeerde handelingen. Omdat er geen redenen worden
aangevoerd voor schrapping van artikel 12, lid 3, wordt voorgesteld de inhoud van deze
bepaling, voorheen onderworpen aan de regelgevingsprocedure met toetsing, te handhaven
en aan te passen aan gedelegeerde handelingen.
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Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 143– alinea 3 – punt 4
Richtlijn 2002/46/EG
Artikel 12 bis
Door de Commissie voorgestelde tekst
Artikel 12 bis

Artikel 12 bis

1.
De bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de
Commissie toegekend onder de in dit
artikel neergelegde voorwaarden.

1.
De bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de
Commissie toegekend onder de in dit
artikel neergelegde voorwaarden.

2.
De in artikel 4, leden 2 en 5, en
artikel 5, lid 4, bedoelde bevoegdheid om
gedelegeerde handelingen vast te stellen,
wordt aan de Commissie toegekend voor
onbepaalde tijd met ingang van [datum
van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.
De in artikel 4, leden 2 en 5, artikel
5, lid 4, en artikel 12, lid 3, bedoelde
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen
vast te stellen, wordt aan de Commissie
toegekend voor een termijn van vijf jaar
met ingang van [datum van
inwerkingtreding van deze omnibus]. De
Commissie stelt uiterlijk negen maanden
vóór het einde van de termijn van vijf jaar
een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd,
tenzij het Europees Parlement of de Raad
zich uiterlijk drie maanden voor het einde
van elke termijn tegen deze verlenging
verzet.

3.
Het Europees Parlement of de Raad
kan de in artikel 4, leden 2 en 5, en artikel
5, 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 artikel 4, leden 2 en 5, artikel 5,
lid 4, en artikel 12, lid 3, bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde
intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit
genoemde bevoegdheid. Het wordt van
kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad
van de Europese Unie of op een daarin
genoemde latere datum. Het laat de
geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

4.
Vóór de vaststelling van een
gedelegeerde handeling raadpleegt de
Commissie de door elke lidstaat

4.
Vóór de vaststelling van een
gedelegeerde handeling raadpleegt de
Commissie de door elke lidstaat
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aangewezen deskundigen overeenkomstig
de beginselen die zijn neergelegd in het
Interinstitutioneel Akkoord over beter
wetgeven van 13 april 2016*.

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.

5.
Zodra de Commissie een
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld,
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving
aan het Europees Parlement en de Raad.

6.
Een overeenkomstig artikel 4, leden
2 en 5, en artikel 5, lid 4, vastgestelde
gedelegeerde handeling treedt alleen in
werking indien het Europees Parlement
noch de Raad daartegen binnen een termijn
van twee maanden na de kennisgeving van
de handeling aan het Europees Parlement
en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of
indien zowel het Europees Parlement als de
Raad voor het verstrijken van die termijn
de Commissie hebben medegedeeld dat zij
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die
termijn wordt op initiatief van het
Europees Parlement of de Raad met twee
maanden verlengd.

6.
Een overeenkomstig artikel 4, leden
2 en 5, artikel 5, lid 4, en artikel 12, lid 3,
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt
alleen in werking indien het Europees
Parlement noch de Raad daartegen binnen
een termijn van twee maanden na de
kennisgeving van de handeling aan het
Europees Parlement en de Raad bezwaar
heeft gemaakt, of indien zowel het
Europees Parlement als de Raad voor het
verstrijken van die termijn de Commissie
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt
op initiatief van het Europees Parlement of
de Raad met twee maanden verlengd.

_______________________

_______________________

* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
Motivering

Aanpassing van de duur van de bevoegdheidsdelegatie en actualisering van de verwijzingen
in overeenstemming met eerdere amendementen.
Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 144– alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Teneinde eenvormige voorwaarden voor
de uitvoering van artikel 29, tweede
alinea, onder i), van Richtlijn 2002/98/EG
te waarborgen, moeten aan de Commissie
uitvoeringsbevoegdheden worden
toegekend met het oog op de vaststelling
van de procedure voor het melden van
ernstige ongewenste bijwerkingen en
voorvallen en de wijze van melding. Die
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bevoegdheden moeten worden uitgeoefend
overeenkomstig Verordening (EU) nr.
182/2011.
Motivering
In overeenstemming met amendementen op artikelen ter aanpassing van in het kader van de
regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde maatregelen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 144– alinea 3 – punt 1
Richtlijn 2002/98/EG
Artikel 27 bis – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De in artikel 29, eerste en derde
alinea, bedoelde bevoegdheid om
gedelegeerde handelingen vast te stellen,
wordt aan de Commissie toegekend voor
onbepaalde tijd met ingang van [datum
van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.
De in artikel 29, eerste en derde
alinea, bedoelde bevoegdheid om
gedelegeerde handelingen vast te stellen,
wordt aan de Commissie toegekend voor
een termijn van vijf jaar met ingang van
[datum van inwerkingtreding van deze
omnibus]. De Commissie stelt uiterlijk
negen maanden vóór het einde van de
termijn van vijf jaar een verslag op over
de bevoegdheidsdelegatie. De
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd,
tenzij het Europees Parlement of de Raad
zich uiterlijk drie maanden voor het einde
van elke termijn tegen deze verlenging
verzet.
Motivering

Aanpassing van de duur van de bevoegdheidsdelegatie.
Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 144– alinea 3 – punt 3 – letter a
Richtlijn 2002/98/EG
Artikel 29 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig

De Commissie is bevoegd overeenkomstig
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artikel 27 bis gedelegeerde handelingen
vast te stellen met betrekking tot
wijzigingen van de technische
voorschriften in de bijlagen I tot en met IV
teneinde deze aan te passen aan de
technische en wetenschappelijke
vooruitgang.

artikel 27 bis gedelegeerde handelingen
vast te stellen tot wijziging van de
technische voorschriften in de bijlagen I tot
en met IV, teneinde deze aan te passen aan
de technische en wetenschappelijke
vooruitgang.

Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. tot wijziging).
Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 144– alinea 3 – punt 3 – letter b
Richtlijn 2002/98/EG
Artikel 29 – lid 2 – punt i
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)
in de tweede alinea wordt punt i)
geschrapt;

Schrappen

Motivering
Wijziging om een eerder in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde
maatregel aan te passen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 144– alinea 3 – punt 3 – letter d
Richtlijn 2002/98/EG
Artikel 29 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)
de volgende vijfde alinea wordt
toegevoegd:

Schrappen

"De Commissie stelt door middel van
uitvoeringshandelingen de procedure voor
het melden van ernstige ongewenste
bijwerkingen en voorvallen vast, alsmede
de wijze van melding. Deze
uitvoeringshandelingen worden volgens
de in artikel 28, lid 2, bedoelde procedure
vastgesteld.".
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Motivering
Wijziging om een eerder in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde
maatregel aan te passen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 146– alinea 2 – punt 2
Richtlijn 2003/99/EG
Artikel 5 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
Indien de via routinebewaking
overeenkomstig artikel 4 verzamelde
gegevens ontoereikend zijn, is de
Commissie bevoegd overeenkomstig
artikel 11 bis gedelegeerde handelingen
vast te stellen tot aanneming van
gecoördineerde bewakingsprogramma' s
voor een of meer zoönoses en/of
zoönoseverwekkers. Deze gedelegeerde
handelingen worden met name vastgesteld
wanneer specifieke behoeften worden
geconstateerd en wanneer er behoefte is
aan het beoordelen van risico's of het
vaststellen van referentiewaarden met
betrekking tot zoönoses of
zoönoseverwekkers op het niveau van de
lidstaten of van de Unie.

1.
Indien de via routinebewaking
overeenkomstig artikel 4 verzamelde
gegevens ontoereikend zijn, is de
Commissie bevoegd overeenkomstig
artikel 11 bis gedelegeerde handelingen
vast te stellen ter aanvulling van deze
richtlijn, tot aanneming van
gecoördineerde bewakingsprogramma' s
voor een of meer zoönoses en/of
zoönoseverwekkers. Deze gedelegeerde
handelingen worden met name vastgesteld
wanneer specifieke behoeften worden
geconstateerd en wanneer er behoefte is
aan het beoordelen van risico's of het
vaststellen van referentiewaarden met
betrekking tot zoönoses of
zoönoseverwekkers op het niveau van de
lidstaten of van de Unie.

Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. tot aanvulling).
Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 146– alinea 2 – punt 3
Richtlijn 2003/99/EG
Artikel 11
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)
In artikel 11 worden de eerste en
de tweede alinea vervangen door:

(3)

Artikel 11 wordt vervangen door:

"Artikel 11
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Wijzigingen van de bijlagen en
uitvoeringsmaatregelen
De Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 11 bis gedelegeerde handelingen
vast te stellen om de bijlagen II, III en IV
te wijzigen met inachtneming van met
name de volgende criteria:

De Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 11 bis gedelegeerde handelingen
vast te stellen om de bijlagen II, III en IV
te wijzigen met inachtneming van met
name de volgende criteria:

a)
het vóórkomen van zoönoses,
zoönoseverwekkers en antimicrobiële
resistentie in dierlijke en menselijke
populaties, diervoeders, levensmiddelen en
het milieu,

a)
het vóórkomen van zoönoses,
zoönoseverwekkers en antimicrobiële
resistentie in dierlijke en menselijke
populaties, diervoeders, levensmiddelen en
het milieu,

b)
de beschikbaarheid van nieuwe
instrumenten voor bewaking en rapportage,

b)
de beschikbaarheid van nieuwe
instrumenten voor bewaking en rapportage,

c)
de behoeften die aanwezig moeten
zijn met het oog op het beoordelen van
tendensen op nationaal, Europees of
mondiaal niveau.

c)
de behoeften die aanwezig moeten
zijn met het oog op het beoordelen van
tendensen op nationaal, Europees of
mondiaal niveau.
Andere uitvoeringsmaatregelen kunnen
worden vastgesteld volgens de in
artikel 12, lid 2, bedoelde
comitéprocedure.

Motivering
De toegevoegde criteria zijn nieuw, maar maken de bevoegdheidsdelegatie nauwkeuriger
doordat wordt toegelicht in welke gevallen een wijziging van de bijlagen gerechtvaardigd is
(er wordt dus geen "blanco" machtiging toegekend). Aangezien de laatste alinea van artikel
11 in het voorstel van de Commissie ongewijzigd behouden blijft, is het zinvol om de in die
alinea genoemde "overgangsmaatregelen" te schrappen (aangezien overgangsmaatregelen
niet meer nodig zijn).
Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 147– alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Teneinde de doelstellingen van
Verordening (EG) nr. 1829/2003 te
verwezenlijken, moet aan de Commissie de
bevoegdheid worden overgedragen om
overeenkomstig artikel 290 van het
Verdrag handelingen vast te stellen tot
wijziging van de bijlage bij de verordening
in het licht van de technische vooruitgang,

Teneinde de doelstellingen van
Verordening (EG) nr. 1829/2003 te
verwezenlijken, moet aan de Commissie de
bevoegdheid worden overgedragen om
overeenkomstig artikel 290 van het
Verdrag handelingen vast te stellen tot
wijziging van de bijlage bij de verordening
in het licht van de technische vooruitgang,
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en tot aanvulling van de verordening door
passende lagere drempelwaarden voor de
aanwezigheid van ggo's in levensmiddelen
en diervoeders vast te stellen waar beneden
de etiketteringsvoorschriften niet van
toepassing zijn mits aan bepaalde
voorwaarden is voldaan, alsmede door
specifieke regels te bepalen inzake de
informatie die moet worden verstrekt door
cateringbedrijven die de eindgebruiker op
grote schaal levensmiddelen aanbieden.

en tot aanvulling van de verordening door
te bepalen welke levensmiddelen en
diervoeders binnen het toepassingsgebied
van de verschillende afdelingen van de
verordening vallen, door passende lagere
drempelwaarden voor de aanwezigheid van
ggo's in levensmiddelen en diervoeders
vast te stellen waar beneden de
etiketteringsvoorschriften niet van
toepassing zijn mits aan bepaalde
voorwaarden is voldaan, door maatregelen
vast te stellen die nodig zijn om ervoor te
zorgen dat de exploitanten voldoen aan de
eisen van de bevoegde autoriteiten en aan
de etiketteringsvoorschriften, alsmede
door specifieke regels te bepalen inzake de
informatie die moet worden verstrekt door
cateringbedrijven die de eindgebruiker op
grote schaal levensmiddelen aanbieden.

Motivering
In overeenstemming met amendementen op artikelen ter aanpassing van in het kader van de
regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde maatregelen aan gedelegeerde handelingen.

Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 147– alinea 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Teneinde eenvormige voorwaarden voor de
uitvoering van Verordening (EG) nr.
1829/2003 te waarborgen, moeten aan de
Commissie uitvoeringsbevoegdheden
worden toegekend met betrekking tot
maatregelen die nodig zijn om ervoor te
zorgen dat de exploitanten voldoen aan de
eisen van de bevoegde autoriteiten en aan
de etiketteringsvoorschriften, en met
betrekking tot regels ter vergemakkelijking
van een uniforme toepassing van bepaalde
bepalingen. Die bevoegdheden moeten
worden uitgeoefend overeenkomstig
Verordening (EU) nr. 182/2011.

Teneinde eenvormige voorwaarden voor de
uitvoering van Verordening (EG) nr.
1829/2003 te waarborgen, moeten aan de
Commissie uitvoeringsbevoegdheden
worden toegekend met betrekking tot
regels ter vergemakkelijking van een
uniforme toepassing van bepaalde
bepalingen. Die bevoegdheden moeten
worden uitgeoefend overeenkomstig
Verordening (EU) nr. 182/2011.
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Motivering
In overeenstemming met amendementen op artikelen ter aanpassing van in het kader van de
regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde maatregelen aan gedelegeerde handelingen.

Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 147– alinea 4 – punt 1
Verordening (EG) nr. 1829/2003
Artikel 3 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De Commissie kan door middel
van uitvoeringshandelingen besluiten of
een bepaalde soort levensmiddel onder het
toepassingsgebied van deze afdeling valt.
Deze uitvoeringshandelingen worden
vastgesteld volgens de in artikel 35, lid 2,
bedoelde procedure.

2.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 34 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen
ter aanvulling van deze verordening, door
te bepalen of een bepaalde soort
levensmiddel onder het toepassingsgebied
van deze afdeling valt.

Motivering
Wijziging om een eerder in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde
maatregel aan te passen aan gedelegeerde handelingen.

Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 147– alinea 4 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1829/2003
Artikel 12 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 34 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen teneinde
passende lagere drempelwaarden te
bepalen, met name voor levensmiddelen
die geheel of gedeeltelijk uit ggo's bestaan,
of teneinde rekening te houden met de
wetenschappelijke en technische
vooruitgang.

4.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 34 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen, teneinde deze
verordening aan te vullen door passende
lagere drempelwaarden te bepalen, met
name voor levensmiddelen die geheel of
gedeeltelijk uit ggo's bestaan, of teneinde
rekening te houden met de
wetenschappelijke en technische

AD\1134874NL.docx

31/86

PE610.774v01-00

NL

vooruitgang.
Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).
Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 147– alinea 4 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1829/2003
Artikel 14
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 14

Artikel 14

Gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden

Gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden

1.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 34 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen voor het
bepalen van specifieke regels inzake de
informatie die moet worden verstrekt door
instellingen die de eindgebruiker
levensmiddelen aanbieden. Om rekening
te houden met de specifieke situatie van
deze instellingen, kunnen deze regels
voorzien in aanpassing van de
voorschriften van artikel 13, lid 1, onder
e).

1.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 34 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen, teneinde deze
verordening aan te vullen, door het
vaststellen van:

a)
maatregelen die nodig zijn om
ervoor te zorgen dat de exploitanten
voldoen aan de eisen van de bevoegde
autoriteiten, zoals bedoeld in artikel 12,
lid 3;
b)
maatregelen die nodig zijn om
ervoor te zorgen dat de exploitanten
voldoen aan de in artikel 13 genoemde
etiketteringsvoorschriften; en
c)
specifieke regels inzake de
informatie die moet worden verstrekt door
instellingen die de eindgebruiker
levensmiddelen aanbieden. Om rekening
te houden met de specifieke situatie van
deze instellingen, kunnen deze regels
voorzien in aanpassing van de
voorschriften van artikel 13, lid 1, onder
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e).
2.
De Commissie stelt door middel
van uitvoeringshandelingen het volgende
vast:

2.
De Commissie kan door middel
van uitvoeringshandelingen nadere
voorschriften vaststellen ter bevordering
van de uniforme toepassing van artikel
13. Deze uitvoeringshandelingen worden
vastgesteld volgens de in artikel 35, lid 2,
bedoelde procedure.

a)
maatregelen die nodig zijn om
ervoor te zorgen dat de exploitanten
voldoen aan de eisen van de bevoegde
autoriteiten, zoals bedoeld in artikel 12,
lid 3;
b)
maatregelen die nodig zijn om
ervoor te zorgen dat de exploitanten
voldoen aan de in artikel 13 genoemde
etiketteringsvoorschriften;
c)
nadere bepalingen ter bevordering
van een uniforme toepassing van artikel
13.
Deze uitvoeringshandelingen worden
vastgesteld volgens de in artikel 35, lid 2,
bedoelde procedure.
Motivering
Wijziging om een eerder in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde
maatregel aan te passen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 147– alinea 4 – punt 4
Verordening (EG) nr. 1829/2003
Artikel 15 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De Commissie kan door middel
van uitvoeringshandelingen besluiten of
een bepaalde soort diervoeder onder het
toepassingsgebied van deze afdeling valt.
Deze uitvoeringshandelingen worden
vastgesteld volgens de in artikel 35, lid 2,
bedoelde procedure.
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2.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 34 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen
ter aanvulling van deze verordening, door
te bepalen of een bepaalde soort
diervoeder onder het toepassingsgebied
van deze afdeling valt.
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Motivering
Wijziging om een eerder in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde
maatregel aan te passen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 147– alinea 4 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1829/2003
Artikel 24 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 34 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen teneinde
passende lagere drempelwaarden te
bepalen, met name voor diervoeders die
geheel of gedeeltelijk uit ggo's bestaan, of
teneinde rekening te houden met de
wetenschappelijke en technische
vooruitgang.

4.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 34 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen ter aanvulling
van deze verordening, door passende
lagere drempelwaarden te bepalen, met
name voor diervoeders die geheel of
gedeeltelijk uit ggo's bestaan, of teneinde
rekening te houden met de
wetenschappelijke en technische
vooruitgang.

Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).
Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 147– alinea 4 – punt 6
Verordening (EG) nr. 1829/2003
Artikel 26
Door de Commissie voorgestelde tekst
Artikel 26

Artikel 26

Uitvoeringsbevoegdheden

Gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden

De Commissie stelt door middel van
uitvoeringshandelingen het volgende vast:

1.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 34 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen
ter aanvulling van deze verordening, door
het vaststellen van:

a)
maatregelen die nodig zijn om
ervoor te zorgen dat de exploitanten
voldoen aan de eisen van de bevoegde

a)
maatregelen die nodig zijn om
ervoor te zorgen dat de exploitanten
voldoen aan de eisen van de bevoegde
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autoriteiten, zoals bedoeld in artikel 24, lid
3;

autoriteiten, zoals bedoeld in artikel 24, lid
3;

b)
maatregelen die nodig zijn om
ervoor te zorgen dat de exploitanten
voldoen aan de in artikel 25 genoemde
etiketteringsvoorschriften;

b)
maatregelen die nodig zijn om
ervoor te zorgen dat de exploitanten
voldoen aan de in artikel 25 genoemde
etiketteringsvoorschriften.

c)
nadere bepalingen ter bevordering
van een uniforme toepassing van artikel
25.
Deze uitvoeringshandelingen worden
volgens de in artikel 35, lid 2, bedoelde
procedure vastgesteld.

2.
De Commissie kan door middel
van uitvoeringshandelingen nadere
voorschriften vaststellen ter bevordering
van de uniforme toepassing van artikel
25. Deze uitvoeringshandelingen worden
volgens de in artikel 35, lid 2, bedoelde
procedure vastgesteld.
Motivering

Wijziging om een eerder in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde
maatregel aan te passen aan gedelegeerde handelingen.

Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 147– alinea 4 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1829/2003
Artikel 34 bis
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 34 bis

Artikel 34 bis

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

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.

1.
De bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de
Commissie toegekend onder de in dit
artikel neergelegde voorwaarden.

2.
De in artikel 12, lid 4, artikel 14, lid
1 bis, artikel 24, lid 4, en artikel 32, zesde
alinea, bedoelde bevoegdheid om
gedelegeerde handelingen vast te stellen,
wordt aan de Commissie toegekend voor
onbepaalde tijd met ingang van [datum
van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.
De in artikel 3, lid 2, artikel 12, lid
4, artikel 14, lid 1, artikel 15, lid 2, artikel
24, lid 4, artikel 26, lid 1, en artikel 32,
zesde alinea, bedoelde bevoegdheid om
gedelegeerde handelingen vast te stellen,
wordt aan de Commissie toegekend voor
een termijn van vijf jaar met ingang van
[datum van inwerkingtreding van deze
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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.
3.
Het Europees Parlement of de Raad
kan de in artikel 12, lid 4, artikel 14, lid 1
bis, artikel 24, lid 4, en artikel 32, zesde
alinea, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te
allen tijde intrekken. Het besluit tot
intrekking beëindigt de delegatie van de in
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad
van de Europese Unie of op een daarin
genoemde latere datum. Het laat de
geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

3.
Het Europees Parlement of de Raad
kan de in artikel 3, lid 2, artikel 12, lid 4,
artikel 14, lid 1, artikel 15, lid 2, artikel 24,
lid 4, artikel 26, lid 1, en artikel 32, zesde
alinea, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te
allen tijde intrekken. Het besluit tot
intrekking beëindigt de delegatie van de in
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad
van de Europese Unie of op een daarin
genoemde latere datum. Het laat de
geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

4.
Vóór de vaststelling van een
gedelegeerde handeling raadpleegt de
Commissie de door elke lidstaat
aangewezen deskundigen overeenkomstig
de beginselen die zijn neergelegd in het
Interinstitutioneel Akkoord over beter
wetgeven van 13 april 2016*.

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.

5.
Zodra de Commissie een
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld,
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving
aan het Europees Parlement en de Raad.

6.
Een overeenkomstig artikel 12, lid
4, artikel 14, lid 1 bis, artikel 24, lid 4, en
artikel 32, zesde alinea, 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

6.
Een overeenkomstig artikel 3, lid 2,
artikel 12, lid 4, artikel 14, lid 1, artikel 15,
lid 2, artikel 24, lid 4, artikel 26, lid 1, en
artikel 32, zesde alinea, 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
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daartegen geen bezwaar zullen maken. Die
termijn wordt op initiatief van het
Europees Parlement of de Raad met twee
maanden verlengd.

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.

* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
Motivering

Aanpassing van de duur van de bevoegdheidsdelegatie en actualisering van de verwijzingen
in overeenstemming met eerdere amendementen.
Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 151– alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Teneinde de doelstellingen van
Verordening (EG) nr. 2160/2003 te
verwezenlijken, moet aan de Commissie de
bevoegdheid worden overgedragen om
overeenkomstig artikel 290 van het
Verdrag handelingen vast te stellen tot
wijziging van de bijlagen I, II en III bij de
verordening en tot aanvulling van de
verordening met betrekking tot de
doelstellingen van de Unie voor het
verminderen van de prevalentie van
zoönoses en zoönoseverwekkers,
specifieke bestrijdingsmethoden, specifieke
voorschriften inzake de criteria voor de
invoer uit derde landen, de
verantwoordelijkheden en taken van de
referentielaboratoria van de Unie en
bepaalde verantwoordelijkheden en taken
van de nationale referentielaboratoria. 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

Teneinde de doelstellingen van
Verordening (EG) nr. 2160/2003 te
verwezenlijken, moet aan de Commissie de
bevoegdheid worden overgedragen om
overeenkomstig artikel 290 van het
Verdrag handelingen vast te stellen tot
wijziging van de bijlagen I, II en III bij de
verordening en tot aanvulling van de
verordening met betrekking tot de
doelstellingen van de Unie voor het
verminderen van de prevalentie van
zoönoses en zoönoseverwekkers,
specifieke bestrijdingsmethoden, specifieke
voorschriften inzake de criteria voor de
invoer uit derde landen, de
verantwoordelijkheden en taken van de
referentielaboratoria van de Unie, voor het
goedkeuren van testmethoden, en met
betrekking tot bepaalde
verantwoordelijkheden en taken van de
nationale referentielaboratoria. 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
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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.

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.

Motivering
In overeenstemming met amendementen op artikelen ter aanpassing van in het kader van de
regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde maatregelen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 151– alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Teneinde eenvormige voorwaarden voor
de uitvoering van Verordening (EG) nr.
2160/2003 te waarborgen, moeten aan de
Commissie uitvoeringsbevoegdheden
worden toegekend met betrekking tot de
goedkeuring van testmethoden. Die
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend
overeenkomstig Verordening (EU) nr.
182/2011.

Schrappen

Motivering
In overeenstemming met amendementen op artikelen ter aanpassing van in het kader van de
regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde maatregelen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 51
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 151– alinea 3 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 2160/2003
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst
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1.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen met betrekking
tot de doelstellingen van de Unie voor het
verminderen van de prevalentie van de in
bijlage I, kolom 1, genoemde zoönoses en
zoönoseverwekkers bij de dierpopulaties
die zijn opgenomen in bijlage I, kolom 2,
met inachtneming van met name:

1.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen ter aanvulling
van deze verordening, met betrekking tot
de doelstellingen van de Unie voor het
verminderen van de prevalentie van de in
bijlage I, kolom 1, genoemde zoönoses en
zoönoseverwekkers bij de dierpopulaties
die zijn opgenomen in bijlage I, kolom 2,
met inachtneming van met name:

Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).
Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 151– alinea 3 – punt 3
Verordening (EG) nr. 2160/2003
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen met betrekking
tot:

1.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen ter aanvulling
van deze verordening, met betrekking tot:

Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).
Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 151– alinea 3 – punt 4
Verordening (EG) nr. 2160/2003
Artikel 9 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.
Onverminderd het bepaalde in
artikel 5, lid 6, is de Commissie bevoegd
overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen met betrekking
tot de voorschriften betreffende het
aannemen van de in artikel 5, lid 5, en in
lid 2 van onderhavig artikel bedoelde

4.
Onverminderd het bepaalde in
artikel 5, lid 6, is de Commissie bevoegd
overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen ter aanvulling
van deze verordening, met betrekking tot
de voorschriften betreffende het aannemen
van de in artikel 5, lid 5, en in lid 2 van
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criteria door de lidstaten.

onderhavig artikel bedoelde criteria door
de lidstaten.
Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).
Amendement 54
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 151– alinea 3 – punt 5
Verordening (EG) nr. 2160/2003
Artikel 10 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De toestemming kan worden ingetrokken
volgens dezelfde procedure en
onverminderd het bepaalde in artikel 5, lid
6, is de Commissie bevoegd
overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot aanneming
van specifieke voorschriften inzake
dergelijke criteria.

De toestemming kan worden ingetrokken
volgens dezelfde procedure. Onverminderd
het bepaalde in artikel 5, lid 6, is de
Commissie bevoegd overeenkomstig
artikel 13 bis gedelegeerde handelingen
vast te stellen ter aanvulling van deze
verordening, tot aanneming van specifieke
voorschriften inzake dergelijke criteria.

Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).
Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 151– alinea 3 – punt 6 – letter a
Verordening (EG) nr. 2160/2003
Artikel 11 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen om de
verantwoordelijkheden en taken van de
referentielaboratoria van de Unie te
bepalen, in het bijzonder wat betreft de
coördinatie van hun werkzaamheden met
die van de nationale referentielaboratoria.

2.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen ter aanvulling
van deze verordening, door de
verantwoordelijkheden en taken van de
referentielaboratoria van de Unie te
bepalen, in het bijzonder wat betreft de
coördinatie van hun werkzaamheden met
die van de nationale referentielaboratoria.
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Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).
Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 151– alinea 3 – punt 6 – letter b
Verordening (EG) nr. 2160/2003
Artikel 11 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen om de
verantwoordelijkheden en taken van de
nationale referentielaboratoria te bepalen,
in het bijzonder wat betreft de coördinatie
van hun werkzaamheden met die van de
overeenkomstig artikel 12, lid 1, onder a),
aangewezen relevante laboratoria in de
lidstaten.

4.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen ter aanvulling
van deze verordening, door de
verantwoordelijkheden en taken van de
nationale referentielaboratoria te bepalen,
in het bijzonder wat betreft de coördinatie
van hun werkzaamheden met die van de
overeenkomstig artikel 12, lid 1, onder a),
aangewezen relevante laboratoria in de
lidstaten.

Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).
Amendement 57
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 151– alinea 3 – punt 7
Verordening (EG) nr. 2160/2003
Artikel 12 – lid 3 – alinea 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.
De Commissie kan door middel
van uitvoeringshandelingen andere
testmethoden als bedoeld in lid 3
vaststellen. Deze uitvoeringshandelingen
worden vastgesteld volgens de in artikel
14, lid 2, bedoelde procedure.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 13 bis gedelegeerde handelingen
vast te stellen ter aanvulling van deze
verordening, door andere testmethoden
goed te keuren dan die bedoeld in de
eerste en tweede alinea van dit lid.

Motivering
Wijziging om een eerder in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde
maatregel aan te passen aan gedelegeerde handelingen.
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Amendement 58
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 151– alinea 3 – punt 8
Verordening (EG) nr. 2160/2003
Artikel 13
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 13

Artikel 13
Uitvoeringsmaatregelen

De Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 13 bis gedelegeerde handelingen
vast te stellen met betrekking tot de
wijziging van elementen inzake de
desbetreffende gezondheidscertificaten.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 13 bis gedelegeerde handelingen
vast te stellen ter aanvulling van deze
verordening, door elementen inzake de
desbetreffende gezondheidscertificaten te
wijzigen.

Andere uitvoerings- of
overgangsmaatregelen kunnen worden
vastgesteld volgens de in artikel 14, lid 2,
bedoelde regelgevingsprocedure.

Andere uitvoeringsmaatregelen kunnen
worden vastgesteld volgens de in artikel
14, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure.

Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling). Aangezien de laatste alinea
van artikel 13 zonder wijzigingen is behouden in het voorstel van de Commissie, is het zinvol
om de in die alinea genoemde "overgangsmaatregelen" te schrappen (aangezien
overgangsmaatregelen niet meer nodig zijn).
Amendement 59
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 151– alinea 3 – punt 9
Verordening (EG) nr. 2160/2003
Artikel 13 bis
Door de Commissie voorgestelde tekst
1.
De bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de
Commissie toegekend onder de in dit
artikel neergelegde voorwaarden.

1.
De bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de
Commissie toegekend onder de in dit
artikel neergelegde voorwaarden.

2.
De in artikel 3, leden 1, 6 en 7,
artikel 5, lid 6, artikel 8, lid 1, artikel 9, lid
4, artikel 10, lid 5, artikel 11, leden 2 en 4,
en artikel 13 bedoelde bevoegdheid om
gedelegeerde handelingen vast te stellen,
wordt aan de Commissie toegekend voor

2.
De in artikel 3, leden 1, 6 en 7,
artikel 5, lid 6, artikel 8, lid 1, artikel 9, lid
4, artikel 10, lid 5, artikel 11, leden 2 en 4,
artikel 12, lid 3, derde alinea, en artikel 13
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de
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onbepaalde tijd met ingang van [datum
van inwerkingtreding van deze omnibus].

Commissie toegekend voor een termijn
van vijf jaar met ingang van [datum van
inwerkingtreding van deze omnibus]. De
Commissie stelt uiterlijk negen maanden
vóór het einde van de termijn van vijf jaar
een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd,
tenzij het Europees Parlement of de Raad
zich uiterlijk drie maanden voor het einde
van elke termijn tegen deze verlenging
verzet.

3.
Het Europees Parlement of de Raad
kan de in artikel 3, leden 1, 6 en 7, artikel
5, lid 6, artikel 8, lid 1, artikel 9, lid 4,
artikel 10, lid 5, artikel 11, leden 2 en 4, en
artikel 13 bedoelde bevoegdheidsdelegatie
te allen tijde intrekken. Het besluit tot
intrekking beëindigt de delegatie van de in
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad
van de Europese Unie of op een daarin
genoemde latere datum. Het laat de
geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

3.
Het Europees Parlement of de Raad
kan de in artikel 3, leden 1, 6 en 7, artikel
5, lid 6, artikel 8, lid 1, artikel 9, lid 4,
artikel 10, lid 5, artikel 11, leden 2 en 4,
artikel 12, lid 3, derde alinea, en artikel 13
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit
genoemde bevoegdheid. Het wordt van
kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad
van de Europese Unie of op een daarin
genoemde latere datum. Het laat de
geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

4.
Vóór de vaststelling van een
gedelegeerde handeling raadpleegt de
Commissie de door elke lidstaat
aangewezen deskundigen overeenkomstig
de beginselen die zijn neergelegd in het
Interinstitutioneel Akkoord over beter
wetgeven van 13 april 2016*.

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.

5.
Zodra de Commissie een
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld,
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving
aan het Europees Parlement en de Raad.

6.
Een overeenkomstig artikel 3, leden
1, 6 en 7, artikel 5, lid 6, artikel 8, lid 1,
artikel 9, lid 4, artikel 10, lid 5, artikel 11,
leden 2 en 4, en artikel 13 vastgestelde
gedelegeerde handeling treedt alleen in
werking indien het Europees Parlement
noch de Raad daartegen binnen een termijn
van twee maanden na de kennisgeving van

6.
Een overeenkomstig artikel 3, leden
1, 6 en 7, artikel 5, lid 6, artikel 8, lid 1,
artikel 9, lid 4, artikel 10, lid 5, artikel 11,
leden 2 en 4, artikel 12, lid 3, derde alinea,
en artikel 13 vastgestelde gedelegeerde
handeling treedt alleen in werking indien
het Europees Parlement noch de Raad
daartegen binnen een termijn van twee
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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.

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.

* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
Motivering

Aanpassing van de duur van de bevoegdheidsdelegatie en actualisering van de verwijzingen
in overeenstemming met eerdere amendementen.
Amendement 60
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 152– alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Om de doelstellingen van Richtlijn
2004/23/EG te verwezenlijken, moet aan
de Commissie de bevoegdheid worden
overgedragen om overeenkomstig artikel
290 van het Verdrag handelingen vast te
stellen tot aanvulling van de richtlijn met
traceerbaarheidsvereisten voor weefsels en
cellen alsmede voor producten en
materialen die met weefsels en cellen in
contact komen en gevolgen hebben voor de
kwaliteit en veiligheid ervan, en tot
aanvulling van de richtlijn met bepaalde
technische voorschriften. 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

Om de doelstellingen van Richtlijn
2004/23/EG te verwezenlijken, moet aan
de Commissie de bevoegdheid worden
overgedragen om overeenkomstig artikel
290 van het Verdrag handelingen vast te
stellen tot aanvulling van de richtlijn met
traceerbaarheidsvereisten voor weefsels en
cellen alsmede voor producten en
materialen die met weefsels en cellen in
contact komen en gevolgen hebben voor de
kwaliteit ervan, tot vaststelling van
procedures om de traceerbaarheid te
waarborgen en om na te gaan of er sprake
is van gelijkwaardige kwaliteits- en
veiligheidsnormen voor ingevoerde
weefsels en cellen, en tot aanvulling van de
richtlijn met bepaalde technische
voorschriften. 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
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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.

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.

Motivering
In overeenstemming met amendementen op artikelen ter aanpassing van in het kader van de
regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde maatregelen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 61
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 152– alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Teneinde eenvormige voorwaarden voor
de uitvoering van Richtlijn 2004/23/EG te
waarborgen, moeten aan de Commissie
uitvoeringsbevoegdheden worden
toegekend tot vaststelling van procedures
om de traceerbaarheid te waarborgen en
om na te gaan of er sprake is van
gelijkwaardige kwaliteits- en
veiligheidsnormen voor ingevoerde
weefsels en cellen. Die bevoegdheden
moeten worden uitgeoefend
overeenkomstig Verordening (EU) nr.
182/2011.

Schrappen

Motivering
In overeenstemming met amendementen op artikelen ter aanpassing van in het kader van de
regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde maatregelen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 62
Voorstel voor een verordening
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Bijlage I – deel XII – punt 152– alinea 3 – punt 1
Richtlijn 2004/23/EG
Artikel 8 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 28 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen om
traceerbaarheidsvereisten aan te nemen
voor weefsels en cellen alsmede voor
producten en materialen die in contact
komen met deze weefsels en cellen en
gevolgen hebben voor de kwaliteit en
veiligheid ervan.

5.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 28 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen ter aanvulling
van deze richtlijn, door
traceerbaarheidsvereisten aan te nemen
voor weefsels en cellen alsmede voor
producten en materialen die in contact
komen met deze weefsels en cellen en
gevolgen hebben voor de kwaliteit en
veiligheid ervan, alsook door procedures
vast te stellen om de traceerbaarheid op
Unieniveau te waarborgen.

Motivering
Wijzigingen bedoeld om een eerder in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing
vastgestelde maatregel aan te passen aan gedelegeerde handelingen en de
bevoegdheidsdelegatie te verduidelijken (nl. tot aanvulling).
Amendement 63
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 152– alinea 3 – punt 1
Richtlijn 2004/23/EG
Artikel 8 – lid 6
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.
De Commissie stelt door middel
van uitvoeringshandelingen de
procedures vast om de traceerbaarheid op
Unieniveau te waarborgen. Deze
uitvoeringshandelingen worden
vastgesteld volgens de in artikel 29, lid 2,
bedoelde procedure.

Schrappen

Motivering
Wijzigingen bedoeld om een eerder in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing
vastgestelde maatregel aan te passen aan gedelegeerde handelingen en de
bevoegdheidsdelegatie te verduidelijken (nl. tot aanvulling).
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Amendement 64
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 152– alinea 3 – punt 2
Richtlijn 2004/23/EG
Artikel 9 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.
De Commissie stelt door middel
van uitvoeringshandelingen de procedure
vast om na te gaan of er sprake is van
gelijkwaardige kwaliteits- en
veiligheidsnormen zoals bedoeld in lid 1.
Deze uitvoeringshandelingen worden
vastgesteld volgens de in artikel 29, lid 2,
bedoelde procedure.

4.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 28 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen
ter aanvulling van deze richtlijn, door de
procedure vast te stellen om na te gaan of
er sprake is van gelijkwaardige kwaliteitsen veiligheidsnormen zoals bedoeld in lid
1.

Motivering
Wijzigingen die nodig zijn om een eerder in het kader van de regelgevingsprocedure met
toetsing vastgestelde maatregel aan te passen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 65
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 152– alinea 3 – punt 3
Richtlijn 2004/23/EG
Artikel 28 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 28 bis gedelegeerde handelingen
vast te stellen met betrekking tot de
technische voorschriften als bedoeld in de
eerste alinea, onder a) tot en met i).

De Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 28 bis gedelegeerde handelingen
vast te stellen ter aanvulling van deze
richtlijn met betrekking tot de technische
voorschriften als bedoeld in de eerste
alinea, onder a) tot en met i).

Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).
Amendement 66
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 152– alinea 3 – punt 4
Richtlijn 2004/23/EG
Artikel 28 bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst
Artikel 28 bis

Artikel 28 bis

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

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.

1.
De bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de
Commissie toegekend onder de in dit
artikel neergelegde voorwaarden.

2.
De in artikel 8, lid 5, en artikel 28,
tweede alinea, bedoelde bevoegdheid om
gedelegeerde handelingen vast te stellen,
wordt aan de Commissie toegekend voor
onbepaalde tijd met ingang van [datum
van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.
De in artikel 8, lid 5, artikel 9, lid
4, en artikel 28, tweede alinea, bedoelde
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen
vast te stellen, wordt aan de Commissie
toegekend voor een termijn van vijf jaar
met ingang van [datum van
inwerkingtreding van deze omnibus]. De
Commissie stelt uiterlijk negen maanden
vóór het einde van de termijn van vijf jaar
een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd,
tenzij het Europees Parlement of de Raad
zich uiterlijk drie maanden voor het einde
van elke termijn tegen deze verlenging
verzet.

3.
Het Europees Parlement of de Raad
kan de in artikel 8, lid 5, en artikel 28,
tweede alinea, bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde
intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit
genoemde bevoegdheid. Het wordt van
kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad
van de Europese Unie of op een daarin
genoemde latere datum. Het laat de
geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

3.
Het Europees Parlement of de Raad
kan de in artikel 8, lid 5, artikel 9, lid 4, en
artikel 28, tweede alinea, bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde
intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit
genoemde bevoegdheid. Het wordt van
kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad
van de Europese Unie of op een daarin
genoemde latere datum. Het laat de
geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

4.
Vóór de vaststelling van een
gedelegeerde handeling raadpleegt de
Commissie de door elke lidstaat
aangewezen deskundigen overeenkomstig
de beginselen die zijn neergelegd in het
Interinstitutioneel Akkoord over beter
wetgeven van 13 april 2016*.

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*.
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5.
Zodra de Commissie een
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld,
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving
aan het Europees Parlement en de Raad.

5.
Zodra de Commissie een
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld,
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving
aan het Europees Parlement en de Raad.

6.
Een overeenkomstig artikel 8, lid 5,
en artikel 28, tweede alinea, vastgestelde
gedelegeerde handeling treedt alleen in
werking indien het Europees Parlement
noch de Raad daartegen binnen een termijn
van twee maanden na de kennisgeving van
de handeling aan het Europees Parlement
en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of
indien zowel het Europees Parlement als de
Raad voor het verstrijken van die termijn
de Commissie hebben medegedeeld dat zij
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die
termijn wordt op initiatief van het
Europees Parlement of de Raad met twee
maanden verlengd.

6.
Een overeenkomstig artikel 8, lid 5,
artikel 9, lid 4, en artikel 28, tweede alinea,
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.

* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
Motivering

Aanpassing van de duur van de bevoegdheidsdelegatie en actualisering van de verwijzingen
in overeenstemming met eerdere amendementen.
Amendement 67
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 153– alinea 2 – punt 1
Verordening (EG) nr. 852/2004
Artikel 4 – lid 4 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen met betrekking
tot de in lid 3 bedoelde specifieke
hygiënevoorschriften, met name inzake:

4.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen ter aanvulling
van deze verordening met de in lid 3
bedoelde specifieke hygiënevoorschriften,
met name inzake:

Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).
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Amendement 68
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 153– alinea 2 – punt 2
Verordening (EG) nr. 852/2004
Artikel 6 – lid 3 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)
een gedelegeerde handeling, tot de
vaststelling waarvan de Commissie
overeenkomstig artikel 13 bis bevoegd is.

c)
een gedelegeerde handeling, tot de
vaststelling waarvan de Commissie
overeenkomstig artikel 13 bis bevoegd is,
die deze verordening aanvult.

Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).
Amendement 69
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 153– alinea 2 – punt 4
Verordening (EG) nr. 852/2004
Artikel 13 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen houdende
afwijkingen van de bijlagen I en II, mits
daarbij rekening wordt gehouden met de
relevante risicofactoren en mits deze
afwijkingen geen gevolgen hebben voor
het bereiken van de volgende
doelstellingen van de verordening:

2.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen ter aanvulling
van deze verordening, door afwijkingen
van de bijlagen I en II toe te staan, met
name om de tenuitvoerlegging van artikel
5 voor kleine ondernemingen te
vereenvoudigen, mits daarbij rekening
wordt gehouden met de relevante
risicofactoren en mits deze afwijkingen
geen gevolgen hebben voor het bereiken
van de doelstellingen van de verordening.

a)
de tenuitvoerlegging van artikel 5
voor kleine ondernemingen
vereenvoudigen;
b)
inrichtingen voor de
vervaardiging, hantering of verwerking
van grondstoffen die bestemd zijn voor de
productie van in hoge mate geraffineerde
levensmiddelen die een behandeling
hebben ondergaan welke de veiligheid
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ervan waarborgt.
Motivering
Dit amendement is getrouwer aan de oorspronkelijke formulering van lid 2. Afwijkingen
mogen niet van invloed zijn op de doelstellingen van de verordening. De door de Commissie
voorgestelde formulering is niet logisch, omdat de redenen voor de afwijkingen en de
doelstellingen van de verordening door elkaar worden gehaald (de letters a) en b) zijn niet de
doelstellingen van de verordening). Bovendien is letter b) niet terug te vinden in de huidige
formulering van artikel 13.
Amendement 70
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 153– alinea 2 – punt 6
Verordening (EG) nr. 852/2004
Artikel 13 bis
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 13 bis

Artikel 13 bis

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

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.

1.
De bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de
Commissie toegekend onder de in dit
artikel neergelegde voorwaarden.

2.
De in artikel 4, lid 4, artikel 6, lid 3,
onder c), artikel 12 en artikel 13, leden 1
en 2, bedoelde bevoegdheid om
gedelegeerde handelingen vast te stellen,
wordt aan de Commissie toegekend voor
onbepaalde tijd met ingang van [datum
van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.
De in artikel 4, lid 4, artikel 6, lid 3,
onder c), en artikel 13, leden 1 en 2,
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de
Commissie toegekend voor een termijn
van vijf jaar met ingang van [datum van
inwerkingtreding van deze omnibus]. De
Commissie stelt uiterlijk negen maanden
vóór het einde van de termijn van vijf jaar
een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd,
tenzij het Europees Parlement of de Raad
zich uiterlijk drie maanden voor het einde
van elke termijn tegen deze verlenging
verzet.

3.
Het Europees Parlement of de Raad
kan de in artikel 4, lid 4, artikel 6, lid 3,
onder c), artikel 12 en artikel 13, leden 1
en 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te

3.
Het Europees Parlement of de Raad
kan de in artikel 4, lid 4, artikel 6, lid 3,
onder c), en artikel 13, leden 1 en 2,
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen
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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.

tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit
genoemde bevoegdheid. Het wordt van
kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad
van de Europese Unie of op een daarin
genoemde latere datum. Het laat de
geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

4.
Vóór de vaststelling van een
gedelegeerde handeling raadpleegt de
Commissie de door elke lidstaat
aangewezen deskundigen overeenkomstig
de beginselen die zijn neergelegd in het
Interinstitutioneel Akkoord over beter
wetgeven van 13 april 2016*.

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.

5.
Zodra de Commissie een
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld,
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving
aan het Europees Parlement en de Raad.

6.
Een overeenkomstig artikel 4, lid 4,
artikel 6, lid 3, onder c), artikel 12 en
artikel 13, leden 1 en 2, vastgestelde
gedelegeerde handeling treedt alleen in
werking indien het Europees Parlement
noch de Raad daartegen binnen een termijn
van twee maanden na de kennisgeving van
de handeling aan het Europees Parlement
en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of
indien zowel het Europees Parlement als de
Raad voor het verstrijken van die termijn
de Commissie hebben medegedeeld dat zij
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die
termijn wordt op initiatief van het
Europees Parlement of de Raad met twee
maanden verlengd.

6.
Een overeenkomstig artikel 4, lid 4,
artikel 6, lid 3, onder c), en artikel 13,
leden 1 en 2, vastgestelde gedelegeerde
handeling treedt alleen in werking indien
het Europees Parlement noch de Raad
daartegen binnen een termijn van twee
maanden na de kennisgeving van de
handeling aan het Europees Parlement en
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien
zowel het Europees Parlement als de Raad
voor het verstrijken van die termijn de
Commissie hebben medegedeeld dat zij
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die
termijn wordt op initiatief van het
Europees Parlement of de Raad met twee
maanden verlengd.

__________________

__________________

* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
Motivering

Aanpassing van de duur van de bevoegdheidsdelegatie en actualisering van de verwijzingen
in overeenstemming met eerdere amendementen.
Amendement 71
Voorstel voor een verordening
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Bijlage I – deel XII – punt 155– alinea 2 – punt 2
Verordening (EG) nr. 854/2004
Artikel 17 – lid 2 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen houdende
afwijkingen van de bijlagen I tot en met
VI, mits daarbij rekening wordt gehouden
met de relevante risicofactoren en mits
deze afwijkingen geen gevolgen hebben
voor het bereiken van de volgende
doelstellingen van de verordening:

2.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen ter aanvulling
van deze verordening, houdende
afwijkingen van de bijlagen I tot en met
VI, mits daarbij rekening wordt gehouden
met de relevante risicofactoren en mits
deze afwijkingen geen gevolgen hebben
voor het bereiken van de doelstellingen van
de verordening, teneinde het volgende te
bewerkstelligen:

Motivering
Wijziging van artikel 17, lid 2, bedoeld om de bevoegdheidsdelegatie te verduidelijken (nl. tot
aanvulling).
Amendement 72
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 155– alinea 2 – punt 3 – letter a
Verordening (EG) nr. 854/2004
Artikel 18 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Onverminderd de algemene toepassing van
artikel 16 en artikel 17, lid 1, kan de
Commissie de volgende maatregelen
vaststellen door middel van
uitvoeringshandelingen. Deze
uitvoeringshandelingen worden volgens
de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure
vastgesteld.

Onverminderd de algemene toepassing van
artikel 17, lid 1, is de Commissie bevoegd
overeenkomstig artikel 18 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen
ter aanvulling van deze verordening, om
de volgende maatregelen vast te stellen.

Motivering
Wijziging om een eerder in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde
maatregel aan te passen aan gedelegeerde handelingen. De verwijzing naar artikel 16 is niet
meer nodig, omdat dit artikel in het voorstel van de Commissie wordt geschrapt.
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Amendement 73
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 155– alinea 2 – punt 4
Verordening (EG) nr. 854/2004
Artikel 18 bis
Door de Commissie voorgestelde tekst
Artikel 18 bis

Artikel 18 bis

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

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.

1.
De bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de
Commissie toegekend onder de in dit
artikel neergelegde voorwaarden.

2.
De in artikel 17, leden 1 en 2,
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de
Commissie toegekend voor onbepaalde
tijd met ingang van [datum van
inwerkingtreding van deze omnibus].

2.
De in artikel 17, leden 1 en 2, en
artikel 18 bedoelde bevoegdheid om
gedelegeerde handelingen vast te stellen,
wordt aan de Commissie toegekend voor
een termijn van vijf jaar met ingang van
[datum van inwerkingtreding van deze
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.

3.
Het Europees Parlement of de Raad
kan de in artikel 17, leden 1 en 2, bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde
intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit
genoemde bevoegdheid. Het wordt van
kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad
van de Europese Unie of op een daarin
genoemde latere datum. Het laat de
geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

3.
Het Europees Parlement of de Raad
kan de in artikel 17, leden 1 en 2, en in
artikel 18 bedoelde bevoegdheidsdelegatie
te allen tijde intrekken. Het besluit tot
intrekking beëindigt de delegatie van de in
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad
van de Europese Unie of op een daarin
genoemde latere datum. Het laat de
geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

4.
Vóór de vaststelling van een
gedelegeerde handeling raadpleegt de
Commissie de door elke lidstaat
aangewezen deskundigen overeenkomstig

4.
Vóór de vaststelling van een
gedelegeerde handeling raadpleegt de
Commissie de door elke lidstaat
aangewezen deskundigen overeenkomstig
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de beginselen die zijn neergelegd in het
Interinstitutioneel Akkoord over beter
wetgeven van 13 april 2016*.

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.

5.
Zodra de Commissie een
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld,
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving
aan het Europees Parlement en de Raad.

6.
Een overeenkomstig artikel 17,
leden 1 en 2, vastgestelde gedelegeerde
handeling treedt alleen in werking indien
het Europees Parlement noch de Raad
daartegen binnen een termijn van twee
maanden na de kennisgeving van de
handeling aan het Europees Parlement en
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien
zowel het Europees Parlement als de Raad
voor het verstrijken van die termijn de
Commissie hebben medegedeeld dat zij
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die
termijn wordt op initiatief van het
Europees Parlement of de Raad met twee
maanden verlengd.

6.
Een overeenkomstig artikel 17,
leden 1 en 2, en artikel 18 vastgestelde
gedelegeerde handeling treedt alleen in
werking indien het Europees Parlement
noch de Raad daartegen binnen een termijn
van twee maanden na de kennisgeving van
de handeling aan het Europees Parlement
en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of
indien zowel het Europees Parlement als de
Raad voor het verstrijken van die termijn
de Commissie hebben medegedeeld dat zij
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die
termijn wordt op initiatief van het
Europees Parlement of de Raad met twee
maanden verlengd.

__________________

__________________

* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
Motivering

Aanpassing van de duur van de bevoegdheidsdelegatie en actualisering van de verwijzingen
in overeenstemming met eerdere amendementen.
Amendement 74
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 158– alinea 1 – streepje 5 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
de vaststelling van de Unielijst van
toegestane gezondheidsclaims die niet
over ziekterisicobeperking en de
ontwikkeling en gezondheid van kinderen
gaan, de voorwaarden voor het gebruik
van deze claims en wijzigingen of
aanvullingen van deze lijst, alsmede met
betrekking tot definitieve besluiten ten
aanzien van aanvragen voor
vergunningen voor claims.
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Motivering
Wijziging om een eerder in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde
maatregel aan te passen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 75
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 158– alinea 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Teneinde eenvormige voorwaarden voor
de uitvoering van Verordening (EG) nr.
1924/2006 te waarborgen, moeten aan de
Commissie uitvoeringsbevoegdheden
worden toegekend met betrekking tot de
vaststelling van de Unielijst van
toegestane gezondheidsclaims die niet
over ziekterisicobeperking en de
ontwikkeling en gezondheid van kinderen
gaan, de voorwaarden voor het gebruik
van deze claims en wijzigingen of
aanvullingen van deze lijst, alsmede met
betrekking tot definitieve besluiten ten
aanzien van aanvragen voor
vergunningen voor claims. Die
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend
overeenkomstig Verordening (EU) nr.
182/2011.

Schrappen

Motivering
Wijziging om een eerder in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde
maatregel aan te passen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 76
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 158– alinea 4 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1924/2006
Artikel 1 – lid 2 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In het geval van niet-voorverpakte
levensmiddelen (met inbegrip van verse
producten zoals fruit, groenten of brood)
die aan eindverbruikers of grootkeukens
worden aangeboden en levensmiddelen die

In het geval van niet-voorverpakte
levensmiddelen (met inbegrip van verse
producten zoals fruit, groenten of brood)
die aan eindverbruikers of grootkeukens
worden aangeboden en levensmiddelen die
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op verzoek van de koper op de plaats van
verkoop worden verpakt, of die met het
oog op onmiddellijke verkoop worden
voorverpakt, zijn de bepalingen van artikel
7 en artikel 10, lid 2, onder a) en b), niet
van toepassing. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen met betrekking
tot de etiketteringsinformatie voor deze
niet-voorverpakte levensmiddelen. De
nationale bepalingen kunnen blijven gelden
totdat deze gedelegeerde handelingen
worden vastgesteld.

op verzoek van de koper op de plaats van
verkoop worden verpakt, of die met het
oog op onmiddellijke verkoop worden
voorverpakt, zijn de bepalingen van artikel
7 en artikel 10, lid 2, onder a) en b), niet
van toepassing. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen ter aanvulling
van deze verordening met betrekking tot
de etiketteringsinformatie voor deze nietvoorverpakte levensmiddelen. De nationale
bepalingen kunnen blijven gelden totdat
deze gedelegeerde handelingen worden
vastgesteld.

Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).
Amendement 77
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 158– alinea 4 – punt 1 – letter b
Verordening (EG) nr. 1924/2006
Artikel 1 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.
Voor generieke omschrijvingen
(benamingen) die traditioneel worden
gebruikt om een eigenschap aan te geven
van een categorie levensmiddelen of
dranken en die een effect op de gezondheid
impliceren, kunnen de betrokken
exploitanten van levensmiddelenbedrijven
een verzoek tot afwijking van lid 3
indienen. Het verzoek wordt ingediend bij
de bevoegde nationale instantie van een
lidstaat, die het onverwijld aan de
Commissie doorstuurt. De Commissie
bepaalt en publiceert de regels voor het
indienen van een verzoek door exploitanten
van levensmiddelenbedrijven, om te
waarborgen dat het verzoek transparant en
binnen een redelijke termijn wordt
behandeld. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen met betrekking
tot afwijkingen van lid 3.

4.
Voor generieke omschrijvingen
(benamingen) die traditioneel worden
gebruikt om een eigenschap aan te geven
van een categorie levensmiddelen of
dranken en die een effect op de gezondheid
impliceren, kunnen de betrokken
exploitanten van levensmiddelenbedrijven
een verzoek tot afwijking van lid 3
indienen. Het verzoek wordt ingediend bij
de bevoegde nationale instantie van een
lidstaat, die het onverwijld aan de
Commissie doorstuurt. De Commissie
bepaalt en publiceert de regels voor het
indienen van een verzoek door exploitanten
van levensmiddelenbedrijven, om te
waarborgen dat het verzoek transparant en
binnen een redelijke termijn wordt
behandeld. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen ter aanvulling
van deze verordening met betrekking tot
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afwijkingen van lid 3.
Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).
Amendement 78
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 158– alinea 4 – punt 2 – letter b
Verordening (EG) nr. 1924/2006
Artikel 3 – alinea 2 bis
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 24 bis gedelegeerde handelingen
vast te stellen tot afwijking van punt d) van
de tweede alinea van onderhavig artikel in
het geval van nutriënten die niet in
voldoende hoeveelheden voorkomen in een
evenwichtige, gevarieerde voeding; de
gedelegeerde handelingen omvatten de
voorwaarden voor de toepassing van de
afwijkingen, met inachtneming van de
bijzondere omstandigheden in lidstaten.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 24 bis gedelegeerde handelingen
vast te stellen ter aanvulling van deze
verordening, door van punt d) van de
tweede alinea van onderhavig artikel af te
wijken in het geval van nutriënten die niet
in voldoende hoeveelheden voorkomen in
een evenwichtige, gevarieerde voeding; de
gedelegeerde handelingen omvatten de
voorwaarden voor de toepassing van de
afwijkingen, met inachtneming van de
bijzondere omstandigheden in lidstaten.

Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).
Amendement 79
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 158 – alinea 4 – punt 3 – letter a – punt i
Verordening (EG) nr. 1924/2006
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 24 bis uiterlijk op 19 januari 2009
gedelegeerde handelingen vast te stellen
om specifieke voedingsprofielen aan te
nemen, met inbegrip van uitzonderingen,
waaraan levensmiddelen of bepaalde
categorieën levensmiddelen moeten
voldoen om van voedings- of

De Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 24 bis uiterlijk op 19 januari 2009
gedelegeerde handelingen vast te stellen ter
aanvulling van deze verordening, door
specifieke voedingsprofielen aan te nemen,
met inbegrip van uitzonderingen, waaraan
levensmiddelen of bepaalde categorieën
levensmiddelen moeten voldoen om van
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gezondheidsclaims voorzien te mogen zijn,
evenals de voorwaarden voor het gebruik
van voedings- of gezondheidsclaims voor
levensmiddelen of bepaalde categorieën
levensmiddelen met betrekking tot de
voedingsprofielen.";

voedings- of gezondheidsclaims voorzien
te mogen zijn, evenals de voorwaarden
voor het gebruik van voedings- of
gezondheidsclaims voor levensmiddelen of
bepaalde categorieën levensmiddelen met
betrekking tot de voedingsprofielen.";

Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).
Amendement 80
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 158 – alinea 4 – punt 3 – letter a – punt ii
Verordening (EG) nr. 1924/2006
Artikel 4 – lid 1 – alinea 6
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 24 bis gedelegeerde handelingen
vast te stellen met betrekking tot het
bijwerken van de voedingsprofielen en de
voorwaarden voor het gebruik ervan,
teneinde rekening te houden met relevante
wetenschappelijke ontwikkelingen. Met het
oog daarop wordt overleg gepleegd met de
belanghebbende partijen, met name
exploitanten van levensmiddelenbedrijven
en consumentenorganisaties.";

De Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 24 bis gedelegeerde handelingen
vast te stellen ter aanvulling van deze
verordening met betrekking tot het
bijwerken van de voedingsprofielen en de
voorwaarden voor het gebruik ervan,
teneinde rekening te houden met relevante
wetenschappelijke ontwikkelingen. Met het
oog daarop wordt overleg gepleegd met de
belanghebbende partijen, met name
exploitanten van levensmiddelenbedrijven
en consumentenorganisaties.";

Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).
Amendement 81
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 158– alinea 4 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 1924/2006
Artikel 4 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen met betrekking

5.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen ter aanvulling
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tot maatregelen ter bepaling van andere
dan de in lid 3 van onderhavig artikel
bedoelde levensmiddelen of categorieën
levensmiddelen waarvoor voedings- of
gezondheidsclaims beperkt of verboden
moeten worden in het licht van
wetenschappelijk bewijs.

van deze verordening met betrekking tot
maatregelen ter bepaling van andere dan de
in lid 3 van onderhavig artikel bedoelde
levensmiddelen of categorieën
levensmiddelen waarvoor voedings- of
gezondheidsclaims beperkt of verboden
moeten worden in het licht van
wetenschappelijk bewijs.
Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).
Amendement 82
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 158– alinea 4 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1924/2006
Artikel 13 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.
Na raadpleging van de Autoriteit
stelt de Commissie uiterlijk op 31 januari
2010 door middel van
uitvoeringshandelingen een Unielijst van
in lid 1 bedoelde toegestane claims vast,
alsmede alle noodzakelijke voorwaarden
voor het gebruik van deze claims. Deze
uitvoeringshandelingen worden volgens
de in artikel 25, lid 2, bedoelde procedure
vastgesteld.

3.
Na raadpleging van de Autoriteit
stelt de Commissie uiterlijk op 31 januari
2010 door middel van gedelegeerde
handelingen overeenkomstig artikel 24 bis
een Unielijst van in lid 1 bedoelde
toegestane claims vast, alsmede alle
noodzakelijke voorwaarden voor het
gebruik van deze claims.

Motivering
Amendement bedoeld om maatregelen die eerder in het kader van de regelgevingsprocedure
met toetsing zijn vastgesteld, aan te passen aan gedelegeerde handelingen (door de
Juridische Dienst voorgestelde formulering).
Amendement 83
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 158– alinea 4 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1924/2006
Artikel 13 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst
4.

Na raadpleging van de Autoriteit
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stelt de Commissie door middel van
uitvoeringshandelingen op eigen initiatief
of op verzoek van een lidstaat wijzigingen
van de in lid 3 bedoelde lijst vast op basis
van algemeen aanvaard wetenschappelijk
bewijs. Deze uitvoeringshandelingen
worden vastgesteld volgens de in artikel
25, lid 2, bedoelde procedure.

stelt de Commissie door middel van
gedelegeerde handelingen overeenkomstig
artikel 24 bis op eigen initiatief of op
verzoek van een lidstaat wijzigingen van
de in lid 3 bedoelde lijst vast op basis van
algemeen aanvaard wetenschappelijk
bewijs. .

Motivering
Amendement bedoeld om maatregelen die eerder in het kader van de regelgevingsprocedure
met toetsing zijn vastgesteld, aan te passen aan gedelegeerde handelingen (door de
Juridische Dienst voorgestelde formulering).
Amendement 84
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 158– alinea 4 – punt 6 – letter a
Verordening (EG) nr. 1924/2006
Artikel 17 – lid 3 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie stelt door middel van
uitvoeringshandelingen een definitief
besluit over de aanvraag vast. Deze
uitvoeringshandelingen worden
vastgesteld volgens de in artikel 25, lid 2,
bedoelde procedure.

De Commissie is bevoegd een definitief
besluit over de aanvraag vast te stellen ter
aanvulling van deze verordening door
middel van gedelegeerde handelingen
overeenkomstig artikel 24 bis.

Motivering
Amendement bedoeld om maatregelen die eerder in het kader van de regelgevingsprocedure
met toetsing zijn vastgesteld, aan te passen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 85
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 158– alinea 4 – punt 6 – letter b
Verordening (EG) nr. 1924/2006
Artikel 17 – lid 3 – alinea 2 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)
stelt de Commissie, mits de claim
nog steeds aan de voorwaarden van deze
verordening voldoet, vóór afloop van de
periode van vijf jaar door middel van
AD\1134874NL.docx

b)
is de Commissie, mits de claim nog
steeds aan de voorwaarden van deze
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van gedelegeerde handelingen ter
aanvulling van deze verordening
overeenkomstig artikel 24 bis maatregelen
vast te stellen voor de vergunning voor de
claim zonder een gebruiksbeperking.

uitvoeringshandelingen maatregelen vast
voor de vergunning voor de claim zonder
een gebruiksbeperking. Deze
uitvoeringshandelingen worden
vastgesteld volgens de in artikel 25, lid 2,
bedoelde procedure.

Motivering
Amendement bedoeld om maatregelen die eerder in het kader van de regelgevingsprocedure
met toetsing zijn vastgesteld, aan te passen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 86
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 158– alinea 4 – punt 7 – letter a
Verordening (EG) nr. 1924/2006
Artikel 18 – lid 5 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Als het advies van de Autoriteit de
opneming van de claim in de in lid 4
bedoelde lijst niet ondersteunt, stelt de
Commissie door middel van
uitvoeringshandelingen een besluit over
de aanvraag vast. Deze
uitvoeringshandelingen worden
vastgesteld volgens de in artikel 25, lid 2,
bedoelde procedure.

De Commissie stelt overeenkomstig
artikel 24 bis gedelegeerde handelingen
vast ter aanvulling van deze verordening
met betrekking tot haar besluit over de
aanvraag, als het advies van de Autoriteit
de opneming van de claim in de in lid 4
bedoelde lijst niet ondersteunt.

Motivering
Wijziging om een eerder in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde
maatregel aan te passen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 87
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 158– alinea 4 – punt 7 – letter b
Verordening (EG) nr. 1924/2006
Artikel 18 – lid 5 – alinea 2 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)
stelt de Commissie, mits de claim
nog steeds aan de voorwaarden van deze
verordening voldoet, vóór afloop van de
periode van vijf jaar door middel van
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stelt de Commissie, mits de claim
nog steeds aan de voorwaarden van deze
verordening voldoet, vóór afloop van de
periode van vijf jaar gedelegeerde
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handelingen vast ter aanvulling van deze
verordening overeenkomstig artikel 24 bis
voor de vergunning voor de claim zonder
een gebruiksbeperking.

uitvoeringshandelingen maatregelen vast
voor de vergunning voor de claim zonder
een gebruiksbeperking. Deze
uitvoeringshandelingen worden
vastgesteld volgens de in artikel 25, lid 2,
bedoelde procedure.

Motivering
Wijziging om een eerder in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde
maatregel aan te passen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 88
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 158– alinea 4 – punt 8
Verordening (EG) nr. 1924/2006
Artikel 24 bis
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 24 bis

Artikel 24 bis

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

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.

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 1, leden 2 en 4, artikel
3, artikel 4, leden 1 en 5, en artikel 8, 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 1, leden 2 en 4, artikel
3, artikel 4, leden 1 en 5, artikel 8, lid 2,
artikel 13, leden 3 en 4, artikel 17, leden 3
en 4, artikel 18, lid 5, en artikel 28, lid 6,
onder a), bedoelde bevoegdheid om
gedelegeerde handelingen vast te stellen,
wordt aan de Commissie toegekend voor
een termijn van vijf jaar met ingang van
[datum van inwerkingtreding van deze
omnibus]. De Commissie stelt uiterlijk
negen maanden vóór het einde van de
termijn van vijf jaar een verslag op over
de bevoegdheidsdelegatie. De
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd,
tenzij het Europees Parlement of de Raad
zich uiterlijk drie maanden voor het einde
van elke termijn tegen deze verlenging
verzet.

3.

3.

Het Europees Parlement of de Raad
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kan de in artikel 1, leden 2 en 4, artikel 3,
artikel 4, leden 1 en 5, en artikel 8, lid 2,
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit
genoemde bevoegdheid. Het wordt van
kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad
van de Europese Unie of op een daarin
genoemde latere datum. Het laat de
geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

kan de in artikel 1, leden 2 en 4, artikel 3,
artikel 4, leden 1 en 5, artikel 8, lid 2,
artikel 13, leden 3 en 4, artikel 17, leden 3
en 4, artikel 18, lid 5, en artikel 28, lid 6,
onder a), bedoelde bevoegdheidsdelegatie
te allen tijde intrekken. Het besluit tot
intrekking beëindigt de delegatie van de in
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het
wordt van kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad
van de Europese Unie of op een daarin
genoemde latere datum. Het laat de
geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

4.
Vóór de vaststelling van een
gedelegeerde handeling raadpleegt de
Commissie de door elke lidstaat
aangewezen deskundigen overeenkomstig
de beginselen die zijn neergelegd in het
Interinstitutioneel Akkoord over beter
wetgeven van 13 april 2016*.

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.

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 1, leden
2 en 4, artikel 3, artikel 4, leden 1 en 5, en
artikel 8, lid 2, vastgestelde gedelegeerde
handeling treedt alleen in werking indien
het Europees Parlement noch de Raad
daartegen binnen een termijn van twee
maanden na de kennisgeving van de
handeling aan het Europees Parlement en
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien
zowel het Europees Parlement als de Raad
voor het verstrijken van die termijn de
Commissie hebben medegedeeld dat zij
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die
termijn wordt op initiatief van het
Europees Parlement of de Raad met twee
maanden verlengd.

6.
Een overeenkomstig artikel 1, leden
2 en 4, artikel 3, artikel 4, leden 1 en 5,
artikel 8, lid 2, artikel 13, leden 3 en 4,
artikel 17, leden 3 en 4, artikel 18, lid 5,
en artikel 28, lid 6, onder a), 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.

* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
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Motivering
Aanpassing van de duur van de bevoegdheidsdelegatie en actualisering van de verwijzingen
in overeenstemming met eerdere amendementen.
Amendement 89
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 158– alinea 4 – punt 10 – letter b
Verordening (EG) nr. 1924/2006
Artikel 28 – lid 6 – letter a – punt ii
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

ii)
na raadpleging van de Autoriteit
stelt de Commissie door middel van
uitvoeringshandelingen een besluit vast
met betrekking tot de gezondheidsclaims
waarvoor op die manier een vergunning
werd verleend. Deze
uitvoeringshandelingen worden
vastgesteld volgens de in artikel 25, lid 2,
bedoelde procedure.

ii)
na raadpleging van de Autoriteit
stelt de Commissie overeenkomstig artikel
24 bisgedelegeerde handelingen vast ter
aanvulling van deze verordening, door de
gezondheidsclaims vast te leggen waarvoor
op die manier een vergunning werd
verleend.

Motivering
Wijziging om een eerder in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde
maatregel aan te passen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 90
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 159– alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Teneinde de doelstellingen van
Verordening (EG) nr. 1925/2006 te
verwezenlijken, moet aan de Commissie de
bevoegdheid worden overgedragen om
overeenkomstig artikel 290 van het
Verdrag handelingen vast te stellen tot
wijziging van de bijlagen I en II bij de
verordening in het licht van de technische
en wetenschappelijke vooruitgang en tot
wijziging van bijlage III bij de verordening
om het gebruik van vitaminen, mineralen
en bepaalde andere stoffen waarvoor een
verbod of een beperking geldt, of die door
de Unie worden onderzocht, toe te staan,

Teneinde de doelstellingen van
Verordening (EG) nr. 1925/2006 te
verwezenlijken, moet aan de Commissie de
bevoegdheid worden overgedragen om
overeenkomstig artikel 290 van het
Verdrag handelingen vast te stellen tot
wijziging van de bijlagen I en II bij de
verordening in het licht van de technische
en wetenschappelijke vooruitgang en tot
wijziging van bijlage III bij de verordening
om het gebruik van vitaminen, mineralen
en bepaalde andere stoffen waarvoor een
verbod of een beperking geldt, of die door
de Unie worden onderzocht, toe te staan,
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en tot aanvulling van de verordening door
de lijst levensmiddelen of categorieën
levensmiddelen waaraan geen vitaminen en
mineralen mogen worden toegevoegd, uit
te breiden, door de zuiverheidscriteria voor
vitamineformuleringen en
mineraalverbindingen te bepalen, en door
te bepalen welke minimumhoeveelheden
vitaminen of mineralen, in afwijking van
de significante hoeveelheid, aanwezig
moeten zijn. 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.

tot aanvulling van de verordening door de
lijst levensmiddelen of categorieën
levensmiddelen waaraan geen vitaminen en
mineralen mogen worden toegevoegd, uit
te breiden, door de zuiverheidscriteria voor
vitamineformuleringen en
mineraalverbindingen te bepalen, door te
bepalen welke minimumhoeveelheden
vitaminen of mineralen, in afwijking van
de significante hoeveelheid, aanwezig
moeten zijn, alsmede door de
maximumhoeveelheden aan
levensmiddelen toegevoegde vitaminen of
mineralen vast te stellen, en tot
vaststelling van de voorwaarden om de
toevoeging van een specifieke vitamine of
een specifiek mineraal te beperken of te
verbieden. 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.

Motivering
In overeenstemming met amendementen op artikelen ter aanpassing van in het kader van de
regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde maatregelen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 91
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 159– alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Teneinde eenvormige voorwaarden voor
de uitvoering van Verordening (EG) nr.
1925/2006 te waarborgen, moeten aan de
Commissie uitvoeringsbevoegdheden
worden toegekend met betrekking tot de
hoeveelheden vitaminen of mineralen die
aan levensmiddelen worden toegevoegd,
en met betrekking tot het beperken of
verbieden van de toevoeging van een
specifieke vitamine of een specifiek
mineraal. Die bevoegdheden moeten
worden uitgeoefend overeenkomstig
Verordening (EU) nr. 182/2011.

Schrappen

Motivering
In overeenstemming met amendementen op artikelen ter aanpassing van in het kader van de
regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde maatregelen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 92
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 159– alinea 3 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1925/2006
Artikel 4 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 13 bis gedelegeerde handelingen
vast te stellen met betrekking tot
maatregelen om de lijst van
levensmiddelen of categorieën
levensmiddelen waaraan geen vitaminen en
mineralen mogen worden toegevoegd, uit
te breiden in het licht van wetenschappelijk
bewijs en met inachtneming van de
voedingswaarde.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 13 bis gedelegeerde handelingen
vast te stellen ter aanvulling van deze
verordening met betrekking tot
maatregelen om de lijst van
levensmiddelen of categorieën
levensmiddelen waaraan geen vitaminen en
mineralen mogen worden toegevoegd, uit
te breiden in het licht van wetenschappelijk
bewijs en met inachtneming van de
voedingswaarde.

Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).
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Amendement 93
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 159– alinea 3 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1925/2006
Artikel 5 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen met betrekking
tot maatregelen voor het bepalen van de
zuiverheidscriteria voor in bijlage II
opgenomen vitamineformuleringen en
mineraalverbindingen, tenzij dergelijke
criteria van toepassing zijn krachtens lid 2
van onderhavig artikel.

1.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen ter aanvulling
van deze verordening met betrekking tot
maatregelen voor het bepalen van de
zuiverheidscriteria voor in bijlage II
opgenomen vitamineformuleringen en
mineraalverbindingen, tenzij dergelijke
criteria van toepassing zijn krachtens lid 2
van onderhavig artikel.

Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).
Amendement 94
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 159– alinea 3 – punt 4 – letter a
Verordening (EG) nr. 1925/2006
Artikel 6 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
Wanneer een vitamine of mineraal
aan levensmiddelen wordt toegevoegd,
bedraagt de totale hoeveelheid van die
vitamine of dat mineraal die voor ongeacht
welk doel in het verkochte levensmiddel
aanwezig is, niet meer dan de
maximumhoeveelheden. De Commissie
stelt deze hoeveelheden vast door middel
van uitvoeringshandelingen. Deze
uitvoeringshandelingen worden volgens
de in artikel 14, lid 2, bedoelde procedure
vastgesteld. Met het oog hierop kan de
Commissie uiterlijk op 19 januari 2009 een
ontwerp van de maatregelen in verband
met de maximumhoeveelheden
voorleggen. Voor geconcentreerde en

1.
Wanneer een vitamine of mineraal
aan levensmiddelen wordt toegevoegd,
bedraagt de totale hoeveelheid van die
vitamine of dat mineraal die voor ongeacht
welk doel in het verkochte levensmiddel
aanwezig is, niet meer dan de
maximumhoeveelheden. De Commissie
stelt overeenkomstig artikel 13 bis
gedelegeerde handelingen vast ter
aanvulling van deze verordening met
betrekking tot die maximumhoeveelheden.
Met het oog hierop kan de Commissie
uiterlijk op 19 januari 2009 een ontwerp
van de maatregelen in verband met de
maximumhoeveelheden voorleggen. Voor
geconcentreerde en gedehydrateerde
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gedehydrateerde producten zijn de
maximumhoeveelheden de hoeveelheden
die aanwezig zijn in de volgens de
aanwijzingen van de fabrikant voor
consumptie bereide levensmiddelen.

producten zijn de maximumhoeveelheden
de hoeveelheden die aanwezig zijn in de
volgens de aanwijzingen van de fabrikant
voor consumptie bereide levensmiddelen.

Motivering
Amendement bedoeld om een maatregel die eerder in het kader van de regelgevingsprocedure
met toetsing is vastgesteld, aan te passen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 95
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 159– alinea 3 – punt 4 – letter a
Verordening (EG) nr. 1925/2006
Artikel 6 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De Commissie stelt door middel
van uitvoeringshandelingen eventuele
voorwaarden vast om de toevoeging van
een specifieke vitamine of een specifiek
mineraal aan een levensmiddel of een
categorie levensmiddelen te beperken of te
verbieden. Deze uitvoeringshandelingen
worden volgens de in artikel 14, lid 2,
bedoelde procedure vastgesteld.

2.
De Commissie stelt
overeenkomstig artikel 13 bis
gedelegeerde handelingen vast met
betrekking tot de bepaling van eventuele
voorwaarden om de toevoeging van een
specifieke vitamine of een specifiek
mineraal aan een levensmiddel of een
categorie levensmiddelen te beperken of te
verbieden.

Motivering
Wijziging om een eerder in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde
maatregel aan te passen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 96
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 159– alinea 3 – punt 4 – letter b
Verordening (EG) nr. 1925/2006
Artikel 6 – lid 6
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.
Na toevoeging van een vitamine of
mineraal aan een levensmiddel is die
vitamine of dat mineraal in het
levensmiddel aanwezig in ten minste een
significante hoeveelheid, indien die is

6.
Na toevoeging van een vitamine of
mineraal aan een levensmiddel is die
vitamine of dat mineraal in het
levensmiddel aanwezig in ten minste een
significante hoeveelheid, indien die is
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bepaald overeenkomstig bijlage XIII, deel
A, punt 2, van Verordening (EU) nr.
1169/2011. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen met betrekking
tot maatregelen om voor specifieke
levensmiddelen of categorieën van
levensmiddelen de minimumhoeveelheden
vitaminen of mineralen in de
levensmiddelen te bepalen, met inbegrip
van lagere hoeveelheden die afwijken van
de significante hoeveelheden.

bepaald overeenkomstig bijlage XIII, deel
A, punt 2, van Verordening (EU) nr.
1169/2011. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen ter aanvulling
van deze verordening, met betrekking tot
maatregelen om voor specifieke
levensmiddelen of categorieën van
levensmiddelen de minimumhoeveelheden
vitaminen of mineralen in de
levensmiddelen te bepalen, met inbegrip
van lagere hoeveelheden die afwijken van
de significante hoeveelheden.

Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).
Amendement 97
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 159– alinea 3 – punt 5
Verordening (EG) nr. 1925/2006
Artikel 7 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De etikettering en presentatie van
en de reclame voor levensmiddelen
waaraan vitaminen en mineralen zijn
toegevoegd, mogen geen vermelding
bevatten waarin gesteld of geïmpliceerd
wordt dat een evenwichtige, gevarieerde
voeding geen toereikende hoeveelheden
nutriënten kan leveren. De Commissie is
bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen
om ten aanzien van een specifieke nutriënt
af te wijken van deze regel.

1.
De etikettering en presentatie van
en de reclame voor levensmiddelen
waaraan vitaminen en mineralen zijn
toegevoegd, mogen geen vermelding
bevatten waarin gesteld of geïmpliceerd
wordt dat een evenwichtige, gevarieerde
voeding geen toereikende hoeveelheden
nutriënten kan leveren. De Commissie is
bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis
gedelegeerde handelingen vast te stellen ter
aanvulling van deze verordening, om ten
aanzien van een specifieke nutriënt af te
wijken van deze regel.

Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).
Amendement 98
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 159– alinea 3 – punt 7
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Verordening (EG) nr. 1925/2006
Artikel 13 bis
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 13 bis

Artikel 13 bis

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

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.

1.
De bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de
Commissie toegekend onder de in dit
artikel neergelegde voorwaarden.

2.
De in artikel 3, lid 3, artikel 4,
artikel 5, lid 1, artikel 6, lid 6, artikel 7, lid
1, en artikel 8, leden 2 en 5, bedoelde
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen
vast te stellen, wordt aan de Commissie
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang
van [datum van inwerkingtreding van deze
omnibus].

2.
De in artikel 3, lid 3, artikel 4,
artikel 5, lid 1, artikel 6, leden 1, 2 en 6,
artikel 7, lid 1, en artikel 8, leden 2 en 5,
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de
Commissie toegekend voor een termijn
van vijf jaar met ingang van [datum van
inwerkingtreding van deze omnibus]. De
Commissie stelt uiterlijk negen maanden
vóór het einde van de termijn van vijf jaar
een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd,
tenzij het Europees Parlement of de Raad
zich uiterlijk drie maanden voor het einde
van elke termijn tegen deze verlenging
verzet.

3.
Het Europees Parlement of de Raad
kan de in artikel 3, lid 3, artikel 4, artikel 5,
lid 1, artikel 6, lid 6, artikel 7, lid 1, en
artikel 8, leden 2 en 5, bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde
intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit
genoemde bevoegdheid. Het wordt van
kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad
van de Europese Unie of op een daarin
genoemde latere datum. Het laat de
geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

3.
Het Europees Parlement of de Raad
kan de in artikel 3, lid 3, artikel 4, artikel 5,
lid 1, artikel 6, leden 2 en 6, artikel 7, lid 1,
en artikel 8, leden 2 en 5, bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde
intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit
genoemde bevoegdheid. Het wordt van
kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad
van de Europese Unie of op een daarin
genoemde latere datum. Het laat de
geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

4.
Vóór de vaststelling van een
gedelegeerde handeling raadpleegt de
Commissie de door elke lidstaat
aangewezen deskundigen overeenkomstig

4.
Vóór de vaststelling van een
gedelegeerde handeling raadpleegt de
Commissie de door elke lidstaat
aangewezen deskundigen overeenkomstig
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de beginselen die zijn neergelegd in het
Interinstitutioneel Akkoord over beter
wetgeven van 13 april 2016*.

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.

5.
Zodra de Commissie een
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld,
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving
aan het Europees Parlement en de Raad.

6.
Een overeenkomstig artikel 3, lid 3,
artikel 4, artikel 5, lid 1, artikel 6, lid 6,
artikel 7, lid 1, en artikel 8, leden 2 en 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 3, lid 3,
artikel 4, artikel 5, lid 1, artikel 6, leden 2
en 6, artikel 7, lid 1, en artikel 8, leden 2 en
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.

__________________

__________________

* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
Motivering

Aanpassing van de duur van de bevoegdheidsdelegatie en actualisering van de verwijzingen
in overeenstemming met eerdere amendementen.
Amendement 99
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 164– alinea 3 – punt 5
Richtlijn 2009/128/EG
Artikel 20 bis – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De in artikel 5, lid 3, artikel 8, lid 7,
artikel 14, lid 4, en artikel 15, lid 1,
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de
Commissie toegekend voor onbepaalde
tijd met ingang van [datum van

2.
De in artikel 5, lid 3, artikel 8, lid 7,
artikel 14, lid 4, en artikel 15, lid 1,
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de
Commissie toegekend voor een termijn
van vijf jaar met ingang van [datum van
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inwerkingtreding van deze omnibus].

inwerkingtreding van deze omnibus]. De
Commissie stelt uiterlijk negen maanden
vóór het einde van de termijn van vijf jaar
een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd,
tenzij het Europees Parlement of de Raad
zich uiterlijk drie maanden voor het einde
van elke termijn tegen deze verlenging
verzet.
Motivering

Aanpassing van de duur van de bevoegdheidsdelegatie.
Amendement 100
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 164 – alinea 3 – punt 5 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/128/EG
Artikel 21 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
5 bis) In artikel 21 wordt lid 2 geschrapt.
Motivering

Met dit amendement wordt artikel 21, lid 2, geschrapt omdat daarin wordt verwezen naar de
regelgevingsprocedure met toetsing (abusievelijk niet geschrapt door de Commissie).
Amendement 101
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 165– alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Teneinde de doelstellingen van
Verordening (EG) nr. 470/2009 te
verwezenlijken, 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
wetenschappelijke methoden voor de
vaststelling van actiedrempels,
voorschriften voor maatregelen bij

Teneinde de doelstellingen van
Verordening (EG) nr. 470/2009 te
verwezenlijken, 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
wetenschappelijke methoden voor de
vaststelling van actiedrempels,
actiedrempels voor residuen van
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geconstateerde aanwezigheid van een
verboden of niet-toegelaten stof, alsook de
methodologische beginselen voor de
risicobeoordeling en aanbevelingen inzake
risicomanagement en voorschriften om
maximumwaarden voor residuen die zijn
vastgesteld voor een farmacologisch
werkzame stof in een bepaald
levensmiddel, toe te passen op een ander
levensmiddel dat afkomstig is van dezelfde
diersoort, of om maximumwaarden voor
residuen die zijn vastgesteld voor een
farmacologisch werkzame stof in voor een
of meer diersoorten, toe te passen op
andere diersoorten. 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.

farmacologisch werkzame stoffen,
voorschriften voor maatregelen bij
geconstateerde aanwezigheid van een
verboden of niet-toegelaten stof, alsook de
methodologische beginselen voor de
risicobeoordeling en aanbevelingen inzake
risicomanagement en voorschriften om
maximumwaarden voor residuen die zijn
vastgesteld voor een farmacologisch
werkzame stof in een bepaald
levensmiddel, toe te passen op een ander
levensmiddel dat afkomstig is van dezelfde
diersoort, of om maximumwaarden voor
residuen die zijn vastgesteld voor een
farmacologisch werkzame stof in voor een
of meer diersoorten, toe te passen op
andere diersoorten. 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.

Motivering
In overeenstemming met amendementen op artikelen ter aanpassing van in het kader van de
regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde maatregelen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 102
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 165– alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst
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Teneinde eenvormige voorwaarden voor
de uitvoering van de betrokken
bepalingen van Verordening (EG) nr.
470/2009 te waarborgen, moeten aan de
Commissie uitvoeringsbevoegdheden
worden toegekend met betrekking tot
actiedrempels voor residuen van
farmacologisch werkzame stoffen. Die
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend
overeenkomstig Verordening (EU) nr.
182/2011.

Schrappen

Motivering
In overeenstemming met amendementen op artikelen ter aanpassing van in het kader van de
regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde maatregelen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 103
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 165– alinea 3 – punt 1
Verordening (EG) nr. 470/2009
Artikel 13 – lid 2 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen met betrekking
tot de aanneming van:

2.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen ter aanvulling
van deze verordening, met betrekking tot
de aanneming van:

Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).
Amendement 104
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 165– alinea 3 – punt 2
Verordening (EG) nr. 470/2009
Artikel 18 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer dit met het oog op de uitvoering
van controles op ingevoerde of in de
handel gebrachte levensmiddelen van
dierlijke oorsprong overeenkomstig
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Verordening (EG) nr. 882/2004
noodzakelijk wordt geacht, kan de
Commissie door middel van
uitvoeringshandelingen actiedrempels
vaststellen voor residuen van
farmacologisch werkzame stoffen die niet
overeenkomstig artikel 14, lid 2, onder a),
b) of c), zijn ingedeeld. Deze
uitvoeringshandelingen worden volgens
de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure
vastgesteld.

Verordening (EG) nr. 882/2004
noodzakelijk wordt geacht, is de
Commissie bevoegd overeenkomstig
artikel 24 bis gedelegeerde handelingen
vast te stellen ter aanvulling van deze
verordening, door actiedrempels vast te
stellen voor residuen van farmacologisch
werkzame stoffen die niet overeenkomstig
artikel 14, lid 2, onder a), b) of c), zijn
ingedeeld.

Om naar behoren gemotiveerde
dwingende urgente redenen die verband
houden met de bescherming van de
gezondheid van de mens, kan de
Commissie onmiddellijk toepasbare
uitvoeringshandelingen vaststellen
overeenkomstig de procedure als bedoeld
in artikel 26, lid 2 bis.

Indien dit in geval van risico's voor de
gezondheid van de mens om dwingende
urgente redenen vereist is, is de in artikel
24 ter neergelegde procedure van
toepassing op overeenkomstig dit artikel
vastgestelde gedelegeerde handelingen.

Motivering
Amendement bedoeld om een maatregel die eerder in het kader van de regelgevingsprocedure
met toetsing is vastgesteld, aan te passen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 105
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 165– alinea 3 – punt 2
Verordening (EG) nr. 470/2009
Artikel 18 – alinea 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Om naar behoren gemotiveerde
dwingende urgente redenen die verband
houden met de bescherming van de
gezondheid van de mens, kan de
Commissie onmiddellijk toepasbare
uitvoeringshandelingen vaststellen
overeenkomstig de procedure als bedoeld
in artikel 26, lid 2 bis.

Indien dit in geval van risico's voor de
gezondheid van de mens om dwingende
urgente redenen vereist is, is de in artikel
24 ter neergelegde procedure van
toepassing op overeenkomstig dit artikel
vastgestelde gedelegeerde handelingen.

Motivering
Amendement bedoeld om een maatregel die eerder in het kader van de regelgevingsprocedure
met toetsing is vastgesteld, aan te passen aan gedelegeerde handelingen.
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Amendement 106
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 165– alinea 3 – punt 3
Verordening (EG) nr. 470/2009
Artikel 19 – lid 3 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 24 bis gedelegeerde handelingen
vast te stellen met betrekking tot de
methodologische beginselen en
wetenschappelijke methoden voor de
vaststelling van actiedrempels.

Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 24 bis gedelegeerde handelingen
vast te stellen ter aanvulling van deze
verordening, met betrekking tot de
methodologische beginselen en
wetenschappelijke methoden voor de
vaststelling van actiedrempels.
Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).
Amendement 107
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 165– alinea 3 – punt 4
Verordening (EG) nr. 470/2009
Artikel 24 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen met betrekking
tot de toepassing van dit artikel.

4.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen ter aanvulling
van deze verordening, met betrekking tot
de toepassing van dit artikel.

Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).
Amendement 108
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 165– alinea 3 – punt 5 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)
In titel V wordt het volgende
artikel 24 bis ingevoegd:
AD\1134874NL.docx
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Motivering
Toevoeging van een verwijzing naar artikel 24 ter (nieuw) in verband met de onderstaande
amendementen.
Amendement 109
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 165– alinea 3 – punt 5
Verordening (EG) nr. 470/2009
Artikel 24 bis
Door de Commissie voorgestelde tekst
Artikel 24 bis

Artikel 24 bis

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

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.

1.
De bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de
Commissie toegekend onder de in dit
artikel neergelegde voorwaarden.

2.
De in artikel 13, lid 2, artikel 19, lid
3, en artikel 24, lid 4, bedoelde
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen
vast te stellen, wordt aan de Commissie
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang
van [datum van inwerkingtreding van deze
omnibus].

2.
De in artikel 13, lid 2, artikel 18,
artikel 19, lid 3, en artikel 24, lid 4,
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de
Commissie toegekend voor een termijn
van vijf jaar met ingang van [datum van
inwerkingtreding van deze omnibus]. De
Commissie stelt uiterlijk negen maanden
vóór het einde van de termijn van vijf jaar
een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd,
tenzij het Europees Parlement of de Raad
zich uiterlijk drie maanden voor het einde
van elke termijn tegen deze verlenging
verzet.

3.
Het Europees Parlement of de Raad
kan de in artikel 13, lid 2, artikel 19, lid 3,
en artikel 24, 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

3.
Het Europees Parlement of de Raad
kan de in artikel 13, lid 2, artikel 18,
artikel 19, lid 3, en artikel 24, 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
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geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

4.
Vóór de vaststelling van een
gedelegeerde handeling raadpleegt de
Commissie de door elke lidstaat
aangewezen deskundigen overeenkomstig
de beginselen die zijn neergelegd in het
Interinstitutioneel Akkoord over beter
wetgeven van 13 april 2016*.

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.

5.
Zodra de Commissie een
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld,
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving
aan het Europees Parlement en de Raad.

6.
Een overeenkomstig artikel 13, lid
2, artikel 19, lid 3, en artikel 24, lid 4,
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt
alleen in werking indien het Europees
Parlement noch de Raad daartegen binnen
een termijn van twee maanden na de
kennisgeving van de handeling aan het
Europees Parlement en de Raad bezwaar
heeft gemaakt, of indien zowel het
Europees Parlement als de Raad voor het
verstrijken van die termijn de Commissie
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt
op initiatief van het Europees Parlement of
de Raad met twee maanden verlengd.

6.
Een overeenkomstig artikel 13, lid
2, artikel 18, artikel 19, lid 3, en artikel 24,
lid 4, vastgestelde gedelegeerde handeling
treedt alleen in werking indien het
Europees Parlement noch de Raad
daartegen binnen een termijn van twee
maanden na de kennisgeving van de
handeling aan het Europees Parlement en
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien
zowel het Europees Parlement als de Raad
voor het verstrijken van die termijn de
Commissie hebben medegedeeld dat zij
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die
termijn wordt op initiatief van het
Europees Parlement of de Raad met twee
maanden verlengd.

__________________

__________________

* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
Motivering

Aanpassing van de duur van de bevoegdheidsdelegatie en actualisering van de verwijzingen
in overeenstemming met eerdere amendementen.
Amendement 110
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 165– alinea 3 – punt 5
Verordening (EG) nr. 470/2009
Artikel 24 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst
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Artikel 24 ter
Spoedprocedure
1.
Een overeenkomstig dit artikel
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt
onverwijld in werking en is van
toepassing zolang geen bezwaar wordt
gemaakt overeenkomstig lid 2. In de
kennisgeving van de gedelegeerde
handeling aan het Europees Parlement en
de Raad wordt vermeld om welke redenen
wordt gebruikgemaakt van de
spoedprocedure.
2.
Het Europees Parlement of de
Raad kan overeenkomstig de in artikel 24
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
In verband met het amendement op artikel 18, derde alinea, waarin de spoedprocedure van
toepassing wordt verklaard op gedelegeerde handelingen, is toevoeging van een nieuw artikel
(artikel 24 ter) noodzakelijk.
Amendement 111
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 167– alinea 4 – punt 14
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 40 – lid 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen met betrekking
tot de voorwaarden voor:

1.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen ter aanvulling
van deze verordening, met betrekking tot
de voorwaarden voor:

Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).
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Amendement 112
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 167– alinea 4 – punt 14
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 40 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De Commissie stelt
uitvoeringshandelingen vast met
betrekking tot:

2.
De Commissie stelt ter aanvulling
van deze verordening
uitvoeringshandelingen vast met
betrekking tot:
Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. tot wijziging).
Amendement 113
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 167– alinea 4 – punt 15 – letter a
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 41 – lid 1 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie stelt
uitvoeringshandelingen vast tot
aanneming van de voorwaarden als
bedoeld in de eerste alinea, onder b). Deze
uitvoeringshandelingen worden
vastgesteld volgens de in artikel 52, lid 3,
bedoelde procedure.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig
artikel 51 bis gedelegeerde handelingen
vast te stellen ter aanvulling van deze
verordening, door de voorwaarden als
bedoeld onder b) vast te stellen.

Motivering
Wijziging om een eerder in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde
maatregel aan te passen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 114
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 167– alinea 4 – punt 15 – letter b
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 41 – lid 3 – alinea 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Commissie stelt uitvoeringshandelingen
AD\1134874NL.docx
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vast tot aanneming van de voorwaarden
als bedoeld in de eerste alinea. Deze
uitvoeringshandelingen worden
vastgesteld volgens de in artikel 52, lid 3,
bedoelde procedure.

artikel 51 bis gedelegeerde handelingen
vast te stellen ter aanvulling van deze
verordening, door de vereisten als bedoeld
in de eerste alinea vast te stellen.

Motivering
Wijziging om een eerder in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde
maatregel aan te passen aan gedelegeerde handelingen.
Amendement 115
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 167– alinea 4 – punt 16 – letter b
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 42 – lid 2 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot aanneming
van:

2.
De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 51 bis gedelegeerde
handelingen vast te stellen ter aanvulling
van deze verordening, door het aannemen
van:

Motivering
Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).
Amendement 116
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel XII – punt 167 – alinea 4 – punt 20
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 51 bis
Door de Commissie voorgestelde tekst
Artikel 51 bis

Artikel 51 bis

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

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.

1.
De bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de
Commissie toegekend onder de in dit
artikel neergelegde voorwaarden.

2.
De in artikel 5, leden 1 en 2, artikel
6, leden 1 en 2, artikel 7, lid 4, artikel 11,
lid 2, artikel 15, lid 1, artikel 17, lid 2,

2.
De in artikel 5, leden 1 en 2, artikel
6, leden 1 en 2, artikel 7, lid 4, artikel 11,
lid 2, artikel 15, lid 1, artikel 17, lid 2,
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artikel 18, lid 3, artikel 19, lid 4, artikel 20,
lid 11, artikel 21, lid 6, artikel 27, artikel
31, lid 2, artikel 32, lid 3, artikel 40, lid 1,
artikel 42, lid 2, eerste alinea, artikel 43, lid
3, en artikel 48, lid 7, eerste alinea, en lid
8, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de
Commissie toegekend voor onbepaalde
tijd met ingang van [datum van
inwerkingtreding van deze omnibus].

artikel 18, lid 3, artikel 19, lid 4, artikel 20,
lid 11, artikel 21, lid 6, artikel 27, artikel
31, lid 2, artikel 32, lid 3, artikel 40, leden
1 en 2, artikel 41, lid 1, tweede alinea,
artikel 41, lid 3, derde alinea, artikel 42,
lid 2, eerste alinea, artikel 43, lid 3, artikel
45, lid 4, en artikel 48, lid 7, eerste alinea,
en lid 8, bedoelde bevoegdheid om
gedelegeerde handelingen vast te stellen,
wordt aan de Commissie toegekend voor
een termijn van vijf jaar met ingang van
[datum van inwerkingtreding van deze
omnibus]. De Commissie stelt uiterlijk
negen maanden vóór het einde van de
termijn van vijf jaar een verslag op over
de bevoegdheidsdelegatie. De
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
met termijnen van dezelfde duur verlengd,
tenzij het Europees Parlement of de Raad
zich uiterlijk drie maanden voor het einde
van elke termijn tegen deze verlenging
verzet.

3.
Het Europees Parlement of de Raad
kan de in artikel 5, leden 1 en 2, artikel 6,
leden 1 en 2, artikel 7, lid 4, artikel 11, lid
2, artikel 15, lid 1, artikel 17, lid 2, artikel
18, lid 3, artikel 19, lid 4, artikel 20, lid 11,
artikel 21, lid 6, artikel 27, artikel 31, lid 2,
artikel 32, lid 3, artikel 40, lid 1, artikel 42,
lid 2, eerste alinea, artikel 43, lid 3, en
artikel 48, lid 7, eerste alinea, en lid 8,
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit
genoemde bevoegdheid. Het wordt van
kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad
van de Europese Unie of op een daarin
genoemde latere datum. Het laat de
geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

3.
Het Europees Parlement of de Raad
kan de in artikel 5, leden 1 en 2, artikel 6,
leden 1 en 2, artikel 7, lid 4, artikel 11, lid
2, artikel 15, lid 1, artikel 17, lid 2, artikel
18, lid 3, artikel 19, lid 4, artikel 20, lid 11,
artikel 21, lid 6, artikel 27, artikel 31, lid 2,
artikel 32, lid 3, artikel 40, leden 1 en 2,
artikel 41, lid 1, tweede alinea, artikel 41,
lid 3, derde alinea, artikel 42, lid 2, eerste
alinea, artikel 43, lid 3, en artikel 48, lid 7,
eerste alinea, en lid 8, bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde
intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit
genoemde bevoegdheid. Het wordt van
kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad
van de Europese Unie of op een daarin
genoemde latere datum. Het laat de
geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.

4.
Vóór de vaststelling van een
gedelegeerde handeling raadpleegt de
Commissie de door elke lidstaat
aangewezen deskundigen overeenkomstig
de beginselen die zijn neergelegd in het

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
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Interinstitutioneel Akkoord over beter
wetgeven van 13 april 2016*.

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.

5.
Zodra de Commissie een
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld,
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving
aan het Europees Parlement en de Raad.

6.
Een overeenkomstig artikel 5, leden
1 en 2, artikel 6, leden 1 en 2, artikel 7, lid
4, artikel 11, lid 2, artikel 15, lid 1, artikel
17, lid 2, artikel 18, lid 3, artikel 19, lid 4,
artikel 20, lid 11, artikel 21, lid 6, artikel
27, artikel 31, lid 2, artikel 32, lid 3, artikel
40, lid 1, artikel 42, lid 2, eerste alinea,
artikel 43, lid 3, en artikel 48, lid 7, eerste
alinea, en lid 8, 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 5, leden
1 en 2, artikel 6, leden 1 en 2, artikel 7, lid
4, artikel 11, lid 2, artikel 15, lid 1, artikel
17, lid 2, artikel 18, lid 3, artikel 19, lid 4,
artikel 20, lid 11, artikel 21, lid 6, artikel
27, artikel 31, lid 2, artikel 32, lid 3, artikel
40, leden 1 en 2, artikel 41, lid 1, tweede
alinea, artikel 41, lid 3, derde alinea,
artikel 42, lid 2, eerste alinea, artikel 43, lid
3, en artikel 48, lid 7, eerste alinea, en lid
8, vastgestelde gedelegeerde handeling
treedt alleen in werking indien het
Europees Parlement noch de Raad
daartegen binnen een termijn van twee
maanden na de kennisgeving van de
handeling aan het Europees Parlement en
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien
zowel het Europees Parlement als de Raad
voor het verstrijken van die termijn de
Commissie hebben medegedeeld dat zij
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die
termijn wordt op initiatief van het
Europees Parlement of de Raad met twee
maanden verlengd.

__________________

__________________

* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
Motivering

Aanpassing van de duur van de bevoegdheidsdelegatie en actualisering van de verwijzingen
in overeenstemming met eerdere amendementen.
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PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE
Titel

Aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de
regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het
Verdrag betreffende de werking van de EU

Document‑ en procedurenummers
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