EUROPESE
COMMISSIE

Brussel, 5.12.2012
COM(2012) 724 final
2012/0343 (COD)

Voorstel voor een
VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
tot wijziging van bepaalde wetgevingshandelingen op het gebied van landbouw- en
visserijstatistieken

(Voor de EER relevante tekst)

NL

NL

TOELICHTING
1.

ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

In het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) wordt een onderscheid
gemaakt tussen a) op grond van artikel 290, lid 1, VWEU aan de Commissie overgedragen
bevoegdheden om niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te stellen ter
aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van de wetgevingshandeling
("gedelegeerde handelingen") en b) op grond van artikel 291, lid 2, VWEU aan de Commissie
overgedragen bevoegdheden om eenvormige voorwaarden vast te stellen ter uitvoering van
juridisch bindende handelingen van de Unie ("uitvoeringshandelingen").
De Commissie heeft met betrekking tot Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees
Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en
beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de
uitvoeringsbevoegdheden
door
de
Commissie
controleren1,
verklaard2
de
wetgevingshandelingen die momenteel verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing
te zullen onderzoeken in het licht van de in het Verdrag vastgelegde criteria.
Het algemene doel bestaat erin tegen het eind van de zevende zittingsperiode van het
Parlement (juni 2014) alle bepalingen die naar de regelgevingsprocedure met toetsing
verwijzen uit alle rechtsinstrumenten te hebben verwijderd.
Het doel van dit voorstel is om negen wetgevingshandelingen op het gebied van landbouw- en
visserijstatistieken te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe
institutionele context.
Voor de volledigheid volgt hier de lijst van aan te passen instrumenten:
1)

Richtlijn 96/16/EG van de Raad van 19 maart 1996 betreffende statistische enquêtes
inzake melk en zuivelproducten3;

2)

Verordening (EG) nr. 138/2004 van het Europees Parlement en de Raad van
5 december 2003 betreffende de landbouwrekeningen in de Gemeenschap4;

3)

Verordening (EG) nr. 1921/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18
december 2006 betreffende de indiening van statistische gegevens over de aanvoer
van visserijproducten in de lidstaten en houdende intrekking van Verordening (EEG)
nr. 1382/91 van de Raad5;

4)

Verordening (EG) nr. 762/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli
2008 betreffende de indiening door de lidstaten van statistieken over aquacultuur en
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 788/96 van de Raad6;
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5)

Verordening (EG) nr. 1165/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 19
november 2008 betreffende vee- en vleesstatistieken en houdende intrekking van
Richtlijnen 93/23/EEG, 93/24/EEG en 93/25/EEG van de Raad7;

6)

Verordening (EG) nr. 216/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11
maart 2009 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van
lidstaten in bepaalde gebieden buiten de Noord-Atlantische Oceaan (herschikking)8;

7)

Verordening (EG) nr. 217/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11
maart 2009 inzake de indiening van statistieken van de vangsten en de
visserijactiviteit van de lidstaten die in het noordwestelijk deel van de Atlantische
Oceaan vissen (herschikking)9;

8)

Verordening (EG) nr. 218/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11
maart 2009 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van
lidstaten die in het noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan vissen
(herschikking)10;

9)

Verordening (EG) nr. 543/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni
2009 betreffende gewasstatistieken en houdende intrekking van Verordeningen
(EEG) nr. 837/90 en (EEG) nr. 959/93 van de Raad11.

2.

RESULTATEN VAN DE RAADPLEGING VAN BETROKKEN PARTIJEN
EN EFFECTBEOORDELING

Het was niet nodig belanghebbende partijen te raadplegen of een effectbeoordeling uit te
voeren.
3.

JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL
• Samenvatting van de voorgestelde maatregel(en)

Het doel van dit voorstel is om negen wetgevingshandelingen op het gebied van landbouw- en
visserijstatistieken te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe
institutionele context.
Het dient er met name toe vast te stellen welke bevoegdheden de Commissie heeft en welke
procedure gevolgd moet worden bij vaststellen van maatregelen op grond van deze
bevoegdheden.
• Het stroomlijnen van het Europees statistisch systeem
Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009
betreffende de Europese statistiek12 definieert het Europees statistisch systeem (ESS) als "het
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partnerschap tussen de communautaire statistische instantie, te weten de Commissie
(Eurostat), en de nationale instituten voor de statistiek (NSI) en andere nationale instanties die
in elke lidstaat voor de ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken
verantwoordelijk zijn".
Het in artikel 7 van Verordening (EG) nr. 223/2009 opgericht Comité voor het Europees
statistisch systeem (ESS-comité) wordt gezien als het overkoepelend comité binnen het ESS.
Het ondersteunt de Commissie bij de uitoefening van haar uitvoerende bevoegdheden in
bepaalde statistische gebieden. Op het gebied van landbouw- en visserijstatistieken wordt de
Commissie echter bijgestaan door het Permanent Comité voor de landbouwstatistiek13.
De Commissie stelt met het oog op een verbetering van de samenwerking en het partnerschap
een nieuwe, duidelijk piramidevormige ESS-structuur voor, met het ESS-comité bovenaan,
als hoogste strategisch orgaan. Een aspect van deze stroomlijning is dat alle
comitologiebevoegdheden aan het ESS-comité toevallen. Het ESS-comité onderschreef deze
nieuwe benadering in februari 201214.
Er wordt derhalve voorgesteld de in de negen wetgevingshandelingen voorkomende
verwijzingen naar het Permanent Comité voor de landbouwstatistiek te vervangen door
verwijzingen naar het ESS-comité.
• Rechtsgrondslag
Artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
• Keuze van instrumenten
Verordening van het Europees Parlement en de Raad.
4.

GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de Unie.
5.

AANVULLENDE INFORMATIE

Geen.
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2012/0343 (COD)
Voorstel voor een
VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
tot wijziging van bepaalde wetgevingshandelingen op het gebied van landbouw- en
visserijstatistieken

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 338,
lid 1,
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,
Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,
Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Als gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie (VWEU) moeten de aan de Commissie verleende bevoegdheden
worden aangepast aan de artikelen 290 en 291 VWEU.

(2)

De Commissie heeft met betrekking tot Verordening (EU) nr. 182/2011 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene
voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de
uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren15,
toegezegd16 de wetgevingshandelingen die momenteel verwijzen naar de
regelgevingsprocedure met toetsing te zullen onderzoeken in het licht van de in het
Verdrag vastgelegde criteria.

(3)

De Commissie moet de bevoegdheid hebben tot vaststelling van gedelegeerde
handelingen overeenkomstig artikel 290 VWEU ter aanvulling of wijziging van
bepaalde niet-essentiële onderdelen van de wetgevingshandelingen, met name om
rekening te houden met economische, sociale en technische ontwikkelingen. De
Commissie dient ervoor te zorgen dat deze gedelegeerde handelingen voor de lidstaten
en de respondenten geen aanzienlijke extra administratieve lasten opleveren.
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(4)

De in overwegingen 5 tot en met 13 genoemde wetgevingshandelingen op het gebied
van landbouw- en visserijstatistieken bevatten verwijzingen naar de
regelgevingsprocedure met toetsing en moeten derhalve worden herzien in het licht
van de in het Verdrag vastgelegde criteria.

(5)

Met betrekking tot Richtlijn 96/16/EG van de Raad van 19 maart 1996 betreffende
statistische enquêtes inzake melk en zuivelproducten17 moet, teneinde rekening te
houden met de opgedane ervaring en de economische ontwikkelingen, de bevoegdheid
tot vaststelling van handelingen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie aan de Commissie worden gedelegeerd
voor wat betreft de vaststelling van de definitie van landbouwbedrijven, de lijst van
zuivelproducten waarop de enquêtes betrekking hebben en de bij de mededeling van
de resultaten voor de verschillende producten te gebruiken uniforme definities.

(6)

Met betrekking tot Verordening (EG) nr. 138/2004 van het Europees Parlement en de
Raad van 5 december 2003 betreffende de landbouwrekeningen in de Gemeenschap18
moet, teneinde rekening te houden met economische, sociale en technische
ontwikkelingen, de bevoegdheid tot vaststelling van handelingen overeenkomstig
artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aan de
Commissie worden gedelegeerd voor wat betreft het bijwerken van de bijlagen I en II
bij die verordening.

(7)

Met betrekking tot Verordening (EG) nr. 1921/2006 van het Europees Parlement en de
Raad van 18 december 2006 betreffende de indiening van statistische gegevens over
de aanvoer van visserijproducten in de lidstaten en houdende intrekking van
Verordening (EEG) nr. 1382/9119 moet, teneinde rekening te houden met de
technische ontwikkelingen, de bevoegdheid tot vaststelling van handelingen
overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie aan de Commissie worden gedelegeerd voor wat betreft de technische aanpassing
van de bijlagen bij die verordening.

(8)

Met betrekking tot Verordening (EG) nr. 762/2008 van het Europees Parlement en de
Raad van 9 juli 2008 betreffende de indiening door de lidstaten van statistieken over
aquacultuur en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 788/96 van de Raad20 moet,
teneinde rekening te houden met de technische ontwikkelingen, de bevoegdheid tot
vaststelling van handelingen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie aan de Commissie worden gedelegeerd voor wat
betreft de technische aanpassing van de bijlagen bij die verordening.

(9)

Met betrekking tot Verordening (EG) nr. 1165/2008 van het Europees Parlement en de
Raad van 19 november 2008 betreffende vee- en vleesstatistieken en houdende
intrekking van de Richtlijnen 93/23/EEG, 93/24/EEG en 93/25/EEG van de Raad21
moet, teneinde rekening te houden met de technische ontwikkelingen, de bevoegdheid
tot vaststelling van handelingen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie aan de Commissie worden gedelegeerd
voor wat betreft de wijzigingen van de bijlagen I, II, IV en V bij die verordening.
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(10)

Met betrekking tot Verordening (EG) nr. 216/2009 van het Europees Parlement en de
Raad van 11 maart 2009 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale
vangsten van lidstaten in bepaalde gebieden buiten de Noord-Atlantische Oceaan22
moet, teneinde rekening te houden met de technische vooruitgang en met
internationale eisen, de bevoegdheid tot vaststelling van handelingen overeenkomstig
artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aan de
Commissie worden gedelegeerd voor wat betreft de wijzigingen van de bijlagen I, II,
III en IV.

(11)

Met betrekking tot Verordening (EG) nr. 217/2009 van het Europees Parlement en de
Raad van 11 maart 2009 inzake de indiening van statistieken van de vangsten en de
visserijactiviteit van de lidstaten die in het noordwestelijk deel van de Atlantische
Oceaan vissen23 moet, teneinde rekening te houden met de technische vooruitgang en
met internationale eisen, de bevoegdheid tot vaststelling van handelingen
overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie aan de Commissie worden gedelegeerd voor wat betreft de wijziging van de
lijsten van vissoorten en statistische visserijgebieden en de omschrijving van deze
gebieden, alsmede de maten, codes en omschrijvingen die van toepassing zijn op de
visserijactiviteit, het vistuig, de grootte van de vaartuigen en de wijze van vissen.

(12)

Met betrekking tot Verordening (EG) nr. 218/2009 van het Europees Parlement en de
Raad van 11 maart 2009 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale
vangsten van lidstaten die in het noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan
vissen24 moet, teneinde rekening te houden met de technische vooruitgang en met
internationale eisen, de bevoegdheid tot vaststelling van handelingen overeenkomstig
artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aan de
Commissie worden gedelegeerd voor wat betreft de wijziging van de lijsten van
vissoorten en statistische visserijgebieden, de omschrijvingen van deze
visserijgebieden en de mate waarin gegevens mogen worden samengevoegd.

(13)

Met betrekking tot Verordening (EG) nr. 543/2009 van het Europees Parlement en de
Raad van 18 juni 2009 betreffende gewasstatistieken en houdende intrekking van
Verordeningen (EEG) nr. 837/90 en (EEG) nr. 959/9325 moet, teneinde rekening te
houden met de economische en technische ontwikkelingen, de bevoegdheid tot
vaststelling van handelingen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie aan de Commissie worden gedelegeerd voor wat
betreft de aanpassing van de in de bijlage opgenomen indieningstabellen.

(14)

Het is van bijzonder belang dat de Commissie tijdens de voorbereiding passend
overleg pleegt, onder meer op deskundigenniveau. Bij het voorbereiden en opstellen
van gedelegeerde handelingen moet de Commissie erop toezien dat de desbetreffende
documenten gelijktijdig, tijdig en op passende wijze bij het Europees Parlement en de
Raad worden ingediend.

(15)

Het bij Besluit 72/279/EEG van de Raad van 31 juli 197226 opgericht Permanent
Comité voor de landbouwstatistiek adviseert en assisteert de Commissie bij de
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uitoefening van haar uitvoerende taken in het kader van de in de overwegingen 5 tot en
met 13 genoemde wetgevingshandelingen.
(16)

Volgens de strategie om ter verbetering van de coördinatie en het partnerschap het
Europees statistisch systeem (ESS) een nieuw, duidelijk piramidevormige structuur te
geven, moet het bij Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de
Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek27 vastgestelde Comité voor
het Europees statistisch systeem (ESS-comité) een adviserende rol hebben en de
Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden.

(17)

Daarom moeten de verwijzingen naar het Permanent Comité voor de
landbouwstatistiek in de in overwegingen 5 tot en met 13 genoemde
wetgevingshandelingen worden vervangen door verwijzingen naar het ESS-comité.

(18)

In overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel is het voor de verwezenlijking
van de basisdoelstelling (het afstemmen van de bevoegdheden van de Commissie op
de artikelen 290 en 291 van het VWEU) noodzakelijk en aangewezen regels vast te
stellen voor een dergelijke afstemming op het gebied van landbouw- en
visserijstatistieken. Deze verordening gaat overeenkomstig artikel 5, lid 4, van het
Verdrag betreffende de Europese Unie niet verder dan nodig is om die doelstelling te
verwezenlijken.

(19)

Ter waarborging van de rechtszekerheid moet deze verordening de procedures voor de
vaststelling van maatregelen die vóór de inwerkingtreding van deze verordening
geïnitieerd maar niet afgerond zijn, onverlet laten.

(20)

Aangezien de wijzigingen van Richtlijn 96/16/EG alleen betrekking hebben op de
comitéprocedure hoeft die richtlijn niet door de lidstaten te worden omgezet.

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
De in de bijlage vermelde wetgevingshandelingen worden overeenkomstig dezelfde bijlage
gewijzigd.
Artikel 2
Deze verordening heeft geen gevolgen voor de procedures voor de vaststelling van de in de
wetgevingshandelingen in de bijlage bedoelde maatregelen die geïnitieerd maar niet afgerond
zijn vóór de inwerkingtreding van deze verordening.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in
het Publicatieblad van de Europese Unie.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

NL

Voor de Raad
De voorzitter
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BIJLAGE
1. Richtlijn 96/16/EG van de Raad van 19 maart 1996 betreffende statistische
enquêtes inzake melk en zuivelproducten28
Richtlijn 96/16/EG wordt als volgt gewijzigd:
1)

artikel 1, punt 2, wordt vervangen door:

"2. stellen jaarlijks bij de landbouwbedrijven overzichten op van de productie en het gebruik
van melk. De Commissie is overeenkomstig artikel 6 bis bevoegd tot vaststelling van
gedelegeerde handelingen voor wat betreft de definitie van landbouwbedrijven.";
2)

in artikel 3 worden de leden 2 en 3 vervangen door:

"2. De Commissie is overeenkomstig artikel 6 bis bevoegd om gedelegeerde handelingen vast
te stellen betreffende de lijst van zuivelproducten waarop de enquêtes betrekking hebben en
uniforme definities op te stellen voor gebruik bij de mededeling van de resultaten voor de
verschillende producten.";
3)

het volgende artikel 6 bis wordt ingevoegd:
"Artikel 6 bis

1.
De bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen wordt aan de
Commissie verleend onder de in dit artikel gestelde voorwaarden.
2. Bij de uitoefening van de op grond van artikel 1, lid 2, en artikel 3, lid 2, gedelegeerde
bevoegdheden ziet de Commissie erop toe dat de gedelegeerde handelingen geen aanzienlijke
bijkomende administratieve belasting met zich meebrengen voor de lidstaten en de
respondenten.
3.
De in artikel 1, lid 2, en artikel 3, lid 2, bedoelde bevoegdheid tot vaststelling van
gedelegeerde handelingen wordt voor onbepaalde tijd aan de Commissie verleend met ingang
van [Publicatiebureau: gelieve de datum van de inwerkingtreding van de
wijzigingsverordening in te voegen].
4.
De in artikel 1, lid 2, en artikel 3, lid 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen
tijde door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken.
Een besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de bevoegdheid die in dat
besluit worden genoemd. Het treedt in werking 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 alle reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
5.
Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het
Europees Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in kennis.
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6.
Een overeenkomstig artikel 1, lid 2, of artikel 3, lid 2, vastgestelde gedelegeerde
handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad binnen een
termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement
en de Raad daartegen bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de
Raad vóór het verstrijken van de termijn van twee maanden de Commissie hebben
medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn kan op initiatief van
het Europees Parlement of de Raad met twee maanden worden verlengd."
4)

artikel 7 wordt vervangen door:
"Artikel 7

1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Verordening (EG) nr. 223/2009 van het
Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek(*)
opgericht Comité voor het Europees statistisch systeem. Dat comité is een comité in de zin
van Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van
16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van
toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de
uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren(**).
2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011
van toepassing.
______________
(*) PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164.
(**) PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.".
2. Verordening (EG) nr. 138/2004 van het Europees Parlement en de Raad van
5 december 2003 betreffende de landbouwrekeningen in de Gemeenschap29
Verordening (EG) nr. 138/2004 wordt als volgt gewijzigd:
1)

artikel 2, lid 2, wordt vervangen door:

"2. De Commissie is overeenkomstig artikel 4 bevoegd tot vaststelling van gedelegeerde
handelingen bij het bijwerken van methoden van de LR.";
2)

artikel 3, lid 3, wordt vervangen door:

"3. De Commissie is overeenkomstig artikel 4 bevoegd tot vaststelling van gedelegeerde
handelingen bij het bijwerken van de lijst van variabelen en de termijnen voor de indiening
van de gegevens als bedoeld in bijlage II.";
3)

artikel 4 wordt vervangen door:
"Artikel 4
Uitoefening van gedelegeerde bevoegdheden

29
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1.
De bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen wordt aan de
Commissie verleend onder de in dit artikel gestelde voorwaarden.
2.
Bij de uitoefening van de op grond van artikel 2, lid 2, en artikel 3, lid 3, gedelegeerde
bevoegdheden ziet de Commissie erop toe dat de gedelegeerde handelingen geen aanzienlijke
bijkomende administratieve belasting met zich meebrengen voor de lidstaten en de
respondenten.
3.
De in artikel 2, lid 2, en artikel 3, lid 3, bedoelde bevoegdheid tot vaststelling van
gedelegeerde handelingen wordt voor onbepaalde tijd aan de Commissie verleend met ingang
van [Publicatiebureau: gelieve de datum van de inwerkingtreding van de
wijzigingsverordening in te voegen].
4.
De in artikel 2, lid 2, en artikel 3, lid 3, bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen
tijde door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken.
Een besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de bevoegdheid die in dat
besluit worden genoemd. Het treedt in werking 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 alle reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
5.
Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het
Europees Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in kennis.
6.
Een overeenkomstig artikel 2, lid 2, of artikel 3, lid 3, vastgestelde gedelegeerde
handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad binnen een
termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement
en de Raad daartegen bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de
Raad vóór het verstrijken van de termijn van twee maanden de Commissie hebben
medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn kan op initiatief van
het Europees Parlement of de Raad met twee maanden worden verlengd.".
3. Verordening (EG) nr. 1921/2006 van het Europees Parlement en de Raad van
18 december 2006 betreffende de indiening van statistische gegevens over de
aanvoer van visserijproducten in de lidstaten en houdende intrekking van
Verordening (EEG) nr. 1382/91 van de Raad30
Verordening (EG) nr. 1921/2006 wordt als volgt gewijzigd:
1)

artikel 6, lid 2, wordt vervangen door:

"2. De Commissie onderzoekt de verslagen en legt haar conclusies voor aan de lidstaten.";
2)

artikel 9 wordt vervangen door:
"Artikel 9
Bijwerking van de bijlagen

De Commissie is overeenkomstig artikel 10 bis bevoegd tot vaststelling van gedelegeerde
handelingen voor wat betreft de technische aanpassing van de bijlagen.";
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3)

het volgende artikel 10 bis wordt ingevoegd:
"Artikel 10 bis
Uitoefening van gedelegeerde bevoegdheden

1.
De bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen wordt aan de
Commissie verleend onder de in dit artikel gestelde voorwaarden.
2.
Bij de uitoefening van de in artikel 9 gedelegeerde bevoegdheid ziet de Commissie
erop toe dat de gedelegeerde handelingen geen aanzienlijke bijkomende administratieve
belasting met zich meebrengen voor de lidstaten en de respondenten.
3.
De in artikel 9 bedoelde bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen
wordt voor onbepaalde tijd aan de Commissie verleend met ingang van [Publicatiebureau:
gelieve de datum van de inwerkingtreding van de wijzigingsverordening in te voegen].
4.
De in artikel 9 bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het Europees
Parlement of de Raad worden ingetrokken.
Een besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de bevoegdheid die in dat
besluit worden genoemd. Het besluit treedt in werking 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 alle reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
5.
Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het
Europees Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in kennis.
6.
Een overeenkomstig artikel 9 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in
werking indien het Europees Parlement of de Raad binnen een termijn van twee maanden na
de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad daartegen geen
bezwaar heeft gemaakt, of indien het Europees Parlement en de Raad voor het verstrijken van
deze termijn de Commissie hebben meegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken.
Die termijn kan op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden
worden verlengd.";
4)

artikel 11 wordt vervangen door:
"Artikel 11
Comité

1.
De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor het Europees statistisch
systeem, dat is opgericht bij Verordening (EG) nr. 223/2009. Dit is een comité in de zin van
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011
tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de
wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie
controleren(*).
2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011
van toepassing.
______________
(*) PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.".
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4. Verordening (EG) nr. 762/2008 van het Europees Parlement en de Raad van
9 juli 2008 betreffende de indiening door de lidstaten van statistieken over
aquacultuur en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 788/96 van de Raad31
Verordening (EG) nr. 762/2008 wordt als volgt gewijzigd:
1)

artikel 6, lid 3, wordt vervangen door:

"3. De Commissie onderzoekt de verslagen en legt haar conclusies voor aan lidstaten.";
2)

artikel 9, lid 1, wordt vervangen door:

"1. De Commissie is overeenkomstig artikel 9 bis bevoegd tot vaststelling van gedelegeerde
handelingen voor wat betreft technische wijzigingen van de bijlagen.";
3)

het volgende artikel 9 bis wordt ingevoegd:
"Artikel 9 bis
Uitoefening van gedelegeerde bevoegdheden

1.
De bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen wordt aan de
Commissie verleend onder de in dit artikel gestelde voorwaarden.
2.
Bij de uitoefening van de in artikel 9, lid 1, gedelegeerde bevoegdheid ziet de
Commissie erop toe dat de gedelegeerde handelingen geen aanzienlijke bijkomende
administratieve belasting met zich meebrengen voor de lidstaten en de respondenten.
3.
De in artikel 9 bedoelde bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen
wordt voor onbepaalde tijd aan de Commissie verleend met ingang van [Publicatiebureau:
gelieve de datum van de inwerkingtreding van de wijzigingsverordening in te voegen].
4.
De in artikel 9, lid 1, bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het
Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken.
Een besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de bevoegdheid die in dat
besluit worden genoemd. Het besluit treedt in werking 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 alle reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
5.
Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het
Europees Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in kennis.
6.
Een overeenkomstig artikel 9, lid 1, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen
in werking indien het Europees Parlement noch de Raad binnen een termijn van twee
maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad
daartegen bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad vóór
het verstrijken van de termijn van twee maanden de Commissie hebben medegedeeld dat zij
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn kan op initiatief van het Europees
Parlement of de Raad met twee maanden worden verlengd.";
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artikel 10 wordt vervangen door:
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"Artikel 10
Comité
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor het Europees statistisch
systeem, dat is opgericht bij Verordening (EG) nr. 223/2009. Dit is een comité in de zin van
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011
tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de
wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie
controleren(*).
2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011
van toepassing.
______________
(*) PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.".
5. Verordening (EG) nr. 1165/2008 van het Europees Parlement en de Raad van
19 november 2008 betreffende vee- en vleesstatistieken en houdende intrekking
van Richtlijnen 93/23/EEG, 93/24/EEG en 93/25/EEG van de Raad32
Verordening (EG) nr. 1165/2008 wordt als volgt gewijzigd:
1)

artikel 18 wordt vervangen door:
"Artikel 18
Bijwerking van de bijlagen

De Commissie is overeenkomstig artikel 19 bevoegd tot vaststelling van gedelegeerde
handelingen voor wat betreft wijzigingen van de bijlagen I, II, IV en V.";
2)

artikel 19 wordt vervangen door:
"Artikel 19
Uitoefening van gedelegeerde bevoegdheden

1.
De bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen wordt aan de
Commissie verleend onder de in dit artikel gestelde voorwaarden.
2.
Bij de uitoefening van de in artikel 18 gedelegeerde bevoegdheid ziet de Commissie
erop toe dat de gedelegeerde handelingen geen aanzienlijke bijkomende administratieve
belasting met zich meebrengen voor de lidstaten en de respondenten.
3.
De in artikel 18 bedoelde bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen
wordt voor onbepaalde tijd aan de Commissie verleend met ingang van [Publicatiebureau:
gelieve de datum van de inwerkingtreding van de wijzigingsverordening in te voegen].
4.
De in artikel 18 bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het Europees
Parlement of de Raad worden ingetrokken.
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Een besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de bevoegdheid die in dat
besluit worden genoemd. Het besluit treedt in werking 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 alle reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
5.
Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het
Europees Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in kennis.
6.
Een overeenkomstig artikel 18 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in
werking indien het Europees Parlement of de Raad binnen een termijn van twee maanden na
de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad daartegen geen
bezwaar heeft gemaakt, of indien het Europees Parlement en de Raad voor het verstrijken van
deze termijn de Commissie hebben meegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken.
Die termijn kan op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden
worden verlengd.".
6. Verordening (EG) nr. 216/2009 van het Europees Parlement en de Raad van
11 maart 2009 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale
vangsten van lidstaten in bepaalde gebieden buiten de Noord-Atlantische
Oceaan (herschikking)33
Verordening (EG) nr. 216/2009 wordt als volgt gewijzigd:
1)

artikel 2, lid 5, wordt vervangen door:

"5. De Commissie is overeenkomstig artikel 5 bevoegd tot vaststelling van gedelegeerde
handelingen voor wat betreft de wijziging van de lijsten van statistische visserijgebieden, of
deelsectoren daarvan, en van vissoorten."
2)

artikel 5 wordt vervangen door:
"Artikel 5

1.
De bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen wordt aan de
Commissie verleend onder de in dit artikel gestelde voorwaarden.
2.
Bij de uitoefening van de in artikel 2, lid 5, gedelegeerde bevoegdheid ziet de
Commissie erop toe dat de gedelegeerde handelingen geen aanzienlijke bijkomende
administratieve belasting met zich meebrengen voor de lidstaten en de respondenten.
3.
De in artikel 2, lid 5, bedoelde bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde
handelingen wordt voor onbepaalde tijd aan de Commissie verleend met ingang van
[Publicatiebureau: gelieve de datum van de inwerkingtreding van de wijzigingsverordening in
te voegen].
4.
De in artikel 2, lid 5, bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het
Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken.
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Een besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de bevoegdheid die in dat
besluit worden genoemd. Het besluit treedt in werking 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 alle reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
5.
Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het
Europees Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in kennis.
6.
Een overeenkomstig artikel 2, lid 5, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen
in werking indien het Europees Parlement noch de Raad binnen een termijn van twee
maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad
daartegen bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad vóór
het verstrijken van de termijn van twee maanden de Commissie hebben medegedeeld dat zij
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn kan op initiatief van het Europees
Parlement of de Raad met twee maanden worden verlengd.";
3)

artikel 6 wordt vervangen door:
"Artikel 6

1. Uiterlijk 14 november 1996 dienen de lidstaten bij de Commissie een gedetailleerd verslag
in waarin wordt uiteengezet hoe de gegevens betreffende de vangsten werden verkregen en
hoe representatief en betrouwbaar deze gegevens zijn. De Commissie stelt een samenvatting
van die verslagen op, om deze met de lidstaten te bespreken.
2. De lidstaten stellen de Commissie binnen drie maanden in kennis van elke wijziging van de
overeenkomstig lid 1 verstrekte gegevens.
3. Methodologische verslagen, de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van de gegevens en
andere relevante aspecten in verband met de toepassing van deze verordening worden eens
per jaar met de lidstaten onderzocht.".
7. Verordening (EG) nr. 217/2009 van het Europees Parlement en de Raad van
11 maart 2009 inzake de indiening van statistieken van de vangsten en de
visserijactiviteit van de lidstaten die in het noordwestelijk deel van de
Atlantische Oceaan vissen34
Verordening (EG) nr. 217/2009 wordt als volgt gewijzigd:
1)

artikel 2, lid 4, wordt vervangen door:

"4. De Commissie is overeenkomstig artikel 6 bevoegd tot vaststelling van gedelegeerde
handelingen voor wat betreft de wijziging van de lijsten van vissoorten en statistische
visserijgebieden en de omschrijving van deze gebieden, alsmede de maten, codes en
omschrijvingen die van toepassing zijn op de visserijactiviteit, het vistuig, de grootte van de
vaartuigen en de wijze van vissen.";
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artikel 6 wordt vervangen door:
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"Artikel 6
1.
De bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen wordt aan de
Commissie verleend onder de in dit artikel gestelde voorwaarden.
2.
Bij de uitoefening van de in artikel 2, lid 4, gedelegeerde bevoegdheid ziet de
Commissie erop toe dat de gedelegeerde handelingen geen aanzienlijke bijkomende
administratieve belasting met zich meebrengen voor de lidstaten en de respondenten.
3.
De in artikel 2, lid 4, bedoelde bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde
handelingen wordt voor onbepaalde tijd aan de Commissie verleend met ingang van
[Publicatiebureau: gelieve de datum van de inwerkingtreding van de wijzigingsverordening in
te voegen].
4.
De in artikel 2, lid 4, bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het
Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken.
Een besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de bevoegdheid die in dat
besluit worden genoemd. Het besluit treedt in werking 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 alle reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
5.
Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het
Europees Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in kennis.
6.
Een overeenkomstig artikel 2, lid 4, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen
in werking indien het Europees Parlement noch de Raad binnen een termijn van twee
maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad
daartegen bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad vóór
het verstrijken van de termijn van twee maanden de Commissie hebben medegedeeld dat zij
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn kan op initiatief van het Europees
Parlement of de Raad met twee maanden worden verlengd.";
3)

artikel 7, lid 3, wordt vervangen door:

"3. Methodologische verslagen, de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van de gegevens
en andere relevante aspecten in verband met de toepassing van deze verordening worden eens
per jaar met de lidstaten onderzocht.".
8. Verordening (EG) nr. 218/2009 van het Europees Parlement en de Raad van
11 maart 2009 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale
vangsten van lidstaten die in het noordoostelijke gedeelte van de Atlantische
Oceaan vissen35
Verordening (EG) nr. 218/2009 wordt als volgt gewijzigd:
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artikel 2, lid 3, wordt vervangen door:
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"3. De Commissie is overeenkomstig artikel 5 bevoegd tot vaststelling van gedelegeerde
handelingen voor wat betreft de wijziging van de lijsten van vissoorten en statistische
visserijgebieden, alsmede de omschrijvingen van deze visserijgebieden en de mate waarin
gegevens mogen worden samengevoegd.";
2)

artikel 5 wordt vervangen door:
"Artikel 5

1.
De bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen wordt aan de
Commissie verleend onder de in dit artikel gestelde voorwaarden.
2.
Bij de uitoefening van de in artikel 2, lid 3, gedelegeerde bevoegdheid ziet de
Commissie erop toe dat de gedelegeerde handelingen geen aanzienlijke bijkomende
administratieve belasting met zich meebrengen voor de lidstaten en de respondenten.
3.
De in artikel 2, lid 3, bedoelde bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde
handelingen wordt voor onbepaalde tijd aan de Commissie verleend met ingang van
[Publicatiebureau: gelieve de datum van de inwerkingtreding van de wijzigingsverordening in
te voegen].
4.
De in artikel 2, lid 3, bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het
Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken.
Een besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de bevoegdheid die in dat
besluit worden genoemd. Het besluit treedt in werking 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 alle reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
5.
Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het
Europees Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in kennis.
6.
Een overeenkomstig artikel 2, lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen
in werking indien het Europees Parlement noch de Raad binnen een termijn van twee
maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad
daartegen bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad vóór
het verstrijken van de termijn van twee maanden de Commissie hebben medegedeeld dat zij
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn kan op initiatief van het Europees
Parlement of de Raad met twee maanden worden verlengd.";
3)

artikel 6, lid 3, wordt vervangen door:

"3. Methodologische verslagen, de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van de gegevens
en andere relevante aspecten in verband met de toepassing van deze verordening worden eens
per jaar met de lidstaten onderzocht."
9. Verordening (EG) nr. 543/2009 van het Europees Parlement en de Raad van
18 juni 2009 betreffende gewasstatistieken en houdende intrekking van
Verordeningen (EEG) nr. 837/90 en (EEG) nr. 959/93 van de Raad36
36
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Verordening (EG) nr. 543/2009 wordt als volgt gewijzigd:
1)

artikel 6, lid 2, wordt vervangen door:

"2. De Commissie is overeenkomstig artikel 8 bis bevoegd tot vaststelling van gedelegeerde
handelingen voor wat betreft de aanpassing van de in de bijlage opgenomen
indieningstabellen.";
2)

het volgende artikel 8 bis wordt ingevoegd:
"Artikel 8 bis
Uitoefening van gedelegeerde bevoegdheden

1.
De bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen wordt aan de
Commissie verleend onder de in dit artikel gestelde voorwaarden.
2.
Bij de uitoefening van de in artikel 6, lid 2, gedelegeerde bevoegdheid ziet de
Commissie erop toe dat de gedelegeerde handelingen geen aanzienlijke bijkomende
administratieve belasting met zich meebrengen voor de lidstaten en de respondenten.
3.
De in artikel 6, lid 2, bedoelde bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde
handelingen wordt voor onbepaalde tijd aan de Commissie verleend met ingang van
[Publicatiebureau: gelieve de datum van de inwerkingtreding van de wijzigingsverordening in
te voegen].
4.
De in artikel 6, lid 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het
Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken.
Een besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de bevoegdheid die in dat
besluit worden genoemd. Het besluit treedt in werking 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 alle reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
5.
Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het
Europees Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in kennis.
6.
Een overeenkomstig artikel 6, lid 2, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen
in werking indien het Europees Parlement noch de Raad binnen een termijn van twee
maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad
daartegen bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad vóór
het verstrijken van de termijn van twee maanden de Commissie hebben medegedeeld dat zij
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn kan op initiatief van het Europees
Parlement of de Raad met twee maanden worden verlengd.";
3)

artikel 9 wordt vervangen door:
"Artikel 9
Comitéprocedure

1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij Verordening (EG) nr. 223/2009 van het
Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek(*)
opgericht Comité voor het Europees statistisch systeem. Dat comité is een comité in de zin
van Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van
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16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van
toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de
uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren(**).
2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011
van toepassing.
______________
(*) PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164.
(**) PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.".
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