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Comitologie – situering en beknopte geschiedenis

Plaats van comitologie in de ‘wetgevende cyclus’
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Comitologie – situering en beknopte geschiedenis

Comitologie bestaat sinds jaren ’60

Uitoefening door Commissie van uitvoerende bevoegdheden,
geassisteerd/gecontroleerd door comités van nationale experten

Comités geven advies aan Commissie over ontwerphandelingen;
‘zwaarte’ advies varieert ifv type comitologieprocedure; comité kon
dossier ontnemen aan Commissie en doorverwijzen naar Raad
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Comitologie – situering en beknopte geschiedenis

Comitologie van cruciaal belang – devil’s in the detail

Opgang van trialogen resulteert in meer delegatie aan Commissie

Kwantitatief tot 97% regelgeving

Bv. Euro6 norm in wetgeving (715/2007)
> hoe uitstoot testen bepaald via comitologie (2016/427)

RL m.b.t. toegang bankwezen en prudentieel toezicht (2013/36) maakt onderscheid
tussen systeembanken en andere
> Criteria om systeembanken te identificeren vastgesteld door Commissie
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Comitologie – Verdrag van Lissabon
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Verdrag van Lissabon heeft comitologie fundamenteel veranderd

Artikel 290 VWEU: gedelegeerde handelingen – aanpassen en wijzigen
wetgeving

Artikel 291 VWEU: uitvoeringshandelingen – uitvoering (in strikte zin) van
wetgeving

Onderscheid omdat beide functies fundamenteel verschillen en
verschillende repercussies hebben voor de grondwettelijke ordening der
bevoegdheden in de EU



Comitologie – Verdrag van Lissabon
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Wanneer Commissie wetgeving aanpast, treedt ze op
bevoegdheden van de wetgever (Raad/Parlement)

Wanneer Commissie wetgeving uitvoert, treedt ze op bevoegdheden
van de lidstaten

Twee verschillende functies, met twee verschillende controles



Comitologie – Verdrag van Lissabon
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Gedelegeerde handeling Uitvoeringshandeling

Commissie wijzigt wetgeving of vult deze aan

Commissie wordt gecontroleerd door R en P

Formeel geen comitologie meer

Commissie voert wetgeving uit

Commissie wordt gecontroleerd door LS

Verderzetting comitologie



Comitologie – Verdrag van Lissabon
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Elke instelling stelt eigen visie voor op hoe artikelen 290 en 291 in de
praktijk moeten worden gebracht

Raad: Opinie van Juridische dienst 8970/11
Commissie: Mededeling 2009/673, interne richtlijnen 2011/855
Europees Parlement: Resolutie 5 mei 2010, Resolutie 25 februari 2014

Gedeeltelijke overeenstemming gecodificeerd in inter-institutionele
akkoorden ~ Common Understanding 2011, vernieuwd in 2016



Comitologie – Verschil GH vs. UH
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1. Verschil tussen gedelegeerde handeling en uitvoeringshandeling?
Bv.
Vo 2111/2005 ~ zwarte lijst van vliegtuigmaatschappijen (W)
Bijlage met criteria om maatschappijen te identificeren (G)
Eigenlijke zwarte lijst (U)

Vo 528/2012 ~ biociden verordening, definieert ‘nanomateriaal’ (W)
Machtigt Commissie om definitie ‘nanomateriaal’ aan te passen aan
technische en wetenschappelijke vooruitgang (G)
Machtigt Commissie om specifieke materialen als nanomateriaal te
kwalificeren (U)



Comitologie – Verschil GH vs. UH
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Soms is verschil niet zo duidelijk

Overlappen artikelen 290 en 291 VWEU?

Onderwerp van onderhandelingen tussen instellingen bij elke aan te nemen
wetgevingshandeling

Commissie vroeg Hof om scheidslijn duidelijk te trekken, maar Hof oordeelt dat de
wetgever (= Raad en Parlement) beoordelingsmarge hebben in hun keuze om een
specifieke bevoegdheid in te kleden als gedelegeerde of uitvoeringsbevoegdheid (C-
427/12; C-88/14)

In 2016 CU akkoord om verdere criteria uit te werken – eerste overleg op 12/09/2017



Comitologie – Verdrag van Lissabon
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Gedelegeerde handeling (GH - 290 VWEU)

Wetgever kan Commissie bevoegdheid geven om wetgeving aan te
passen op niet-essentiële elementen (essentialiteitsvereiste)

Wetgever moet de doelstellingen, de inhoud, de strekking en de duur
van de bevoegdheidsdelegatie afbakenen (specificiteitsvereiste)



Comitologie – Verdrag van Lissabon
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Gedelegeerde handeling

Controle door wetgever:

Commissie moet elke ontwerp-gedelegeerde handeling voorleggen

Raad en Parlement hebben 2 maand tijd om bezwaar aan te tekenen

Raad en Parlement kunnen elk afzonderlijk beslissen een delegatie in te trekken

Formeel geen comitologie meer!



Comitologie – Autonomie Commissie in opmaken GH
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2. Stelt de Commissie autonoom ontwerp gedelegeerde handelingen op?

Aangezien art. 290 VWEU geen comitologie meer voorziet, ook geen
verplichting tot consultatie van nationale experten meer

In de praktijk intussen teruggedraaid:
CU 2011: Commissie zal ‘noodzakelijke’ consultaties houden
CU 2016: Commissie is verplicht nationale ambtenaren te consulteren



Comitologie – Controle R en P op Commissie bij GH
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3. Hoe werkt de controle door Raad en Parlement in de praktijk?

Nog geen intrekking van delegaties

Verschillende veto’s, maar beperkt

EP vetoot meer dan Raad

In Raad besproken door werkgroepen > Coreper > Raad (QMV)
In EP (art. 105 Reglement) besproken door bevoegde commissie, die
voorstel tot veto kan doen aan plenaire zitting (meerderheid vd leden)



Comitologie – Controle R en P op Commissie bij GH
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Gebeurlijk ontwerpresoluties ingediend door bevoegde commissie
die plenaire niet overleven

Als bevoegde commissie geen ontwerp resolutie indient, kan dit nog
gebeuren door 40 leden of politieke fractie

Recent eerste maal geprobeerd, maar niet bekrachtigd door plenaire



Comitologie – Verdrag van Lissabon
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Uitvoeringshandeling (UH - 291 VWEU)

Indien EU recht onder eenvormige voorwaarden moet worden uitgevoerd

Wordt Commissie (of uitzonderlijk Raad) gemachtigd

Commissie wordt hierin gecontroleerd door de lidstaten

Hier blijft comitologie bestaan!



Comitologie – Verdrag van Lissabon
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Op basis van artikel 291, lid 3 VWEU werd ook
comitologieverordening 182/2011 aangenomen

Verordening voorziet geen terugverwijzing naar Raad meer (291
VWEU spreekt expliciet over controle door LS, niet door Raad)



Comitologie – Verdrag van Lissabon
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Slechts twee comitologieprocedures meer

Bestaande verwijzingen naar oude procedures (uit
comitologiebesluit) moeten gelezen worden als verwijzingen naar
nieuwe procedures

Uitzondering voor ‘regelgevingsprocedure met toetsing’ (PRAC);
verwijzingen hiernaar in bestaande wetgeving moeten één voor één
aangepakt worden



Comitologie – Aanname UH
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4. Hoe worden uitvoeringshandelingen aangenomen?

Zoals GH moet bevoegdheid expliciet voorzien zijn in wetgeving

Concrete bepalingen in wetgeving zullen verwijzen naar één van de
procedures omschreven in de comitologieverordening

2 basisprocedures, met een aantal varianten



Comitologie – Aanname UH
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Adviesprocedure: comité geeft met gewone meerderheid niet-
bindend advies

Onderzoeksprocedure: comité geeft met QMV advies
Positief of geen advies: Commissie neemt aan
Negatief advies: Commissie herwerkt of legt voor aan comité van
beroep
Comité van beroep: positief/geen advies (Com neemt aan); negatief
advies (Com neemt niet aan)



Comitologie – Onderzoeks
procedure
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Bron: Merijn Chamon, De nieuwe regels voor ‘comitologie’ na het Verdrag van Lissabon, (2011) NTER 4, p. 137.
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Formele rol van Raad en Parlement beperkt: kunnen bezwaar
maken, waarna Commissie haar ontwerp UH herbekijkt en kan
aanhouden, amenderen, intrekken

Systeem is verderzetting van pre-Lissabon (zonder terugverwijzing
naar Raad)

5. Februari 2017: Commissie stelt wijziging comitologieverordening
voor



Comitologie – Voorstel Commissie wijziging comitologieVO
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Belangrijkste elementen voorstel:

- Niet aanwezige of zich onthoudende LS meerekenen als niet-
deelnemend aan stemming
- Openbaar maken stemgedrag LS in comité van beroep (CvB)
- Indien geen advies in CvB:

mogelijkheid bijeenroepen CvB op ministerniveau
mogelijkheid vragen advies aan Raad



Comitologie – Voorstel Commissie wijziging comitologieVO
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Reden voorstel:

Indien CvB geen meerderheid voor/tegen ontwerp vindt is er geen advies en
heeft Commissie geen stevige politieke basis

Hoewel zij niet verplicht is de ontwerphandeling aan te nemen, zal ze dit
normaliter doen

Problematisch op gevoelige gebieden: GMO’s, neonicotinoïden

Commissie krijgt kritiek op beslissingen in deze gebieden en wil een duidelijkere
politieke backing van de LS



Comitologie – Voorstel Commissie wijziging comitologieVO
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Wordt behandeld volgens gewone wetgevingsprocedure

EP en Raad zijn nog niet (formeel) begonnen aan behandeling



Comitologie – Andere vraagstukken
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Andere vraagstukken:

In hoeverre kunnen EU agentschappen betrokken worden in opmaken ontwerp of zelf
aanname van GH & UH (o.a. C-270/12)
Wat is de verhouding tussen aanvullen (290) en uitvoeren (291) (C-65/13)
Wat is de verhouding tussen aanvullen (290) en wijzigen (290) (C-286/14)
Wat is de verhouding tussen de essentialiteits- en specificiteitsvereiste in artikel 290
VWEU (C-696/15 P)
Hoe zit het met de regelgevingsprocedure met toetsing? (COM (2016) 799)
Wat zijn de specifieke procedurele vereisten in comitologiecomités?
(standaardreglement van orde; C-183/16 P)
…
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