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TOELICHTING 

1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL 

• Motivering en doel van het voorstel 

Op 29 maart 2017 heeft de regering van het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese 

Raad kennisgegeven van zijn voornemen om zich terug te trekken uit de Europese 

Unie (EU), waarvan het momenteel een lidstaat is. Verwacht wordt dat het VK met 

ingang van 30 maart 2019 geen lidstaat van de EU meer zal zijn. 

De terugtrekking van het VK uit de EU heeft implicaties die verder gaan dan de 

bilaterale betrekkingen tussen de EU en het VK, met name wat betreft hun 

verbintenissen in het kader van de Overeenkomst tot oprichting van de 

Wereldhandelsorganisatie (WTO). Zowel de EU als het VK zijn oorspronkelijke 

leden van de WTO. Toen de Europese Gemeenschap de WTO-overeenkomst en de 

multilaterale handelsovereenkomsten in 1994 goedkeurde, werd de lijst van 

concessies en verbintenissen die aan de Algemene Overeenkomst betreffende 

tarieven en handel 1994 (GATT 1994) werd gehecht voor de Europese 

Gemeenschappen (de WTO-lijst van de EU) daarmee gelijktijdig aangehecht voor 

het VK. De lijst van de EU bevat derhalve verbintenissen die ook van toepassing zijn 

op het VK in zijn hoedanigheid van WTO-lid. Wat de EU betreft, zullen haar 

concessies voor goederen van toepassing blijven op haar grondgebied, maar zullen 

voor de bestaande kwantitatieve verbintenissen, met name de tariefcontingenten, 

bepaalde aanpassingen nodig zijn om rekening te houden met de terugtrekking van 

het VK uit de EU. 

De huidige hoeveelheden van de WTO-tariefcontingenten van de EU voor 

landbouw-, visserij- en industrieproducten zijn vastgesteld op basis van het feit dat 

het VK een lidstaat is en deel van de EU-markt voor die producten uitmaakt. Deze 

tariefcontingenten gelden voor de EU-markt in haar geheel, met inbegrip van het 

VK. Derhalve moet tot uitdrukking worden gebracht dat de WTO-lijst van de EU 

niet meer van toepassing is op het VK na zijn terugtrekking uit de EU of, op zijn 

laatst, na 31 december 2020, indien de door de onderhandelaars van de EU en het 

VK in het kader van de terugtrekkingsovereenkomst overeengekomen 

overgangsregelingen in werking zouden treden. 

De aanpassing van de WTO-tariefcontingenten van de EU brengt een verdeling van 

de bestaande hoeveelheden tussen het VK en de EU mee, die van kracht moet 

worden op de datum waarop het VK niet meer onder de WTO-lijst van de EU valt. 

Met het oog op het behoud van de duidelijkheid en voorspelbaarheid van het 

multilaterale handelssysteem hebben de EU en het VK op 11 oktober 2017 een 

gezamenlijke brief aan alle WTO-leden toegezonden waarin de hoofdbedoeling en de 

voornaamste beginselen van deze verdeling zijn uiteengezet. Daarna hebben de EU 

en het VK over deze kwestie op een open en transparante wijze een actieve dialoog 

met hun belangrijkste handelspartners in de WTO gevoerd. 

Overeenkomstig artikel XXVIII van de GATT 1994 moet de EU onderhandelingen 

voeren met bepaalde betrokken WTO-leden om de WTO-lijst van de EU te wijzigen 

waar deze tariefcontingenthoeveelheden bevat, door deze tariefcontingenten te 

verdelen. Hiertoe dient de Commissie parallel bij de Raad een aanbeveling in die 

vergezeld gaat van een ontwerp van onderhandelingsrichtsnoeren om de Commissie 

ertoe te machtigen onderhandelingen met betrokken WTO-leden te openen. Er zullen 
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onderhandelingen worden gevoerd met de betrokken WTO-leden die zijn 

aangewezen als leden met relevante markttoegangsbelangen zoals vastgesteld in 

artikel XXVIII van de GATT 1994 (leden die een zogeheten "belang als voornaamste 

leverancier" of "aanmerkelijk belang als leverancier" of "oorspronkelijk 

onderhandelingsrecht" hebben) in het kader van de afzonderlijke tariefcontingenten. 

Verwacht wordt dat het VK de nodige procedures zal volgen ter vaststelling van zijn 

eigen aan de GATT 1994 gehechte lijst van concessies en verbintenissen, met 

inbegrip van de verdeelde kwantitatieve verbintenissen.  

Gezien het tijdsbestek waarbinnen deze onderhandelingen moeten worden gevoerd, 

kan niet worden uitgesloten dat sommige van deze onderhandelingen met individuele 

WTO-leden in het kader van artikel XXVIII van de GATT 1994 betreffende een of 

meer tariefcontingenten niet met een overeenkomst zullen zijn afgesloten binnen de 

noodzakelijke termijnen voordat het VK niet meer onder de WTO-lijst van de EU 

valt. Daarom moet worden gewaarborgd dat, bij ontstentenis van een dergelijke 

overeenkomst, de EU toch kan beginnen met de verdeling van de tariefcontingenten 

door de WTO-tariefconcessies te wijzigen en dat aan de Commissie de nodige 

bevoegdheden worden toegekend om de relevante EU-bepalingen inzake de opening 

en de toepassing van de tariefcontingenten dientengevolge te wijzigen. 

Om verenigbaarheid van deze exercitie met de verplichtingen van de EU in het kader 

van de WTO-overeenkomst en in het bijzonder artikel XXVIII van de GATT 1994 te 

waarborgen, moet deze verdeling worden gebaseerd op de bestaande handelsstromen 

in het kader van elk tariefcontingent voor een recente representatieve periode. Er 

moet een consistente benadering van alle tariefcontingenten worden gevolgd, onder 

meer wat gegevens en methode betreft. Belangrijk is dat de bestaande algehele 

niveaus van markttoegang tot de EU en het VK die voor andere WTO-leden 

beschikbaar zijn, worden gehandhaafd overeenkomstig artikel XXVIII, lid 2, van de 

GATT 1994.  

De Commissie heeft een duidelijke en objectieve methode gebruikt, die met het VK 

werd overeengekomen, voor het voorstellen van een verdeling van de betrokken 

tariefcontingenten. Als eerste stap werd het gebruiksaandeel van het VK van elk 

afzonderlijk tariefcontingent vastgesteld. Het gebruiksaandeel (%) is het aandeel van 

het VK in de totale invoer van de EU in het kader van het tariefcontingent over een 

recente representatieve periode van drie jaar (2013-2015). Als tweede stap werd dit 

gebruiksaandeel vervolgens op het volledige tariefcontingentvolume toegepast om 

tot het aandeel van het VK van een gegeven tariefcontingent te komen. Het EU-

aandeel is wat overblijft van het tariefcontingent in kwestie. Dit wil zeggen dat het 

totale volume van een bepaald tariefcontingent niet wordt gewijzigd (i.e. EU-27-

volume = huidig EU-28-volume – VK-volume). De achterliggende gegevens werden 

uit de Quota2-databank voor door DG TAXUD beheerde tariefcontingenten en uit de 

AMIS-databank (AMIS = Agricultural Markets Information System – 

informatiesysteem voor landbouwmarkten) voor door DG AGRI beheerde 

tariefcontingenten gehaald. 

In gevallen waarin voor een specifiek tariefcontingent geen handel in de 

referentieperiode werd waargenomen, werden twee alternatieve benaderingen 

gevolgd om het gebruiksaandeel van het VK te bepalen. In gevallen waarin er een 

ander tariefcontingent met precies dezelfde productomschrijving bestaat, werd het 

gebruiksaandeel van dat identieke tariefcontingent toegepast op het tariefcontingent 

waarvoor geen handel in de referentieperiode werd waargenomen. In gevallen waarin 

er geen tariefcontingent met een identieke productomschrijving is, werd de formule 
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voor de berekening van het gebruiksaandeel toegepast op de EU-invoer in de 

corresponderende tarieflijnen buiten het tariefcontingent.  

Op 13 maart 2018 is een overeenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland in het kader 

van artikel XXIV.6 van de GATT gesloten na de toetreding van Kroatië tot de EU. 

Het is momenteel nog wachten op de goedkeuring van het Europees Parlement 

voordat ze door de Raad kan worden aangenomen. Deze overeenkomst zou het aan 

Nieuw-Zeeland toegewezen tariefcontingent voor "vlees van schapen of van geiten, 

vers, gekoeld of bevroren" (volgnummer 092013) met 135 ton verhogen, waardoor 

de hoeveelheid ervan 228 389 t zou bedragen en de corresponderende toekomstige 

hoveelheid van de EU-27 op 114 184 t zou uitkomen. 

• Verenigbaarheid met bestaande bepalingen op het beleidsterrein 

Dit initiatief is in overeenstemming met de lopende acties van de EU ter 

voorbereiding van de terugtrekking, op ordelijke wijze, van het VK uit de EU, met 

name de gezamenlijke brief van de EU en het VK aan de WTO-leden van 11 oktober 

2017.  

• Verenigbaarheid met andere beleidsterreinen van de Unie 

Zie hierboven. 

2. RECHTSGRONDSLAG, SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID 

• Rechtsgrondslag 

Artikel 207, lid 2, VWEU. 

• Subsidiariteit (bij niet-exclusieve bevoegdheid)  

De gemeenschappelijke handelspolitiek is een exclusieve bevoegdheid van de Unie. 

• Evenredigheid 

De beoogde maatregel is de enige manier om het gewenste resultaat te waarborgen. 

• Keuze van het instrument 

Er is een rechtshandeling vereist aangezien de bestaande wetgeving niet voorziet in 

een machtiging van de Commissie om de voorgestelde maatregelen goed te keuren in 

het geval dat binnen de termijn die voorafgaat aan de werkelijke terugtrekking van 

het VK geen overeenkomst met individuele WTO-leden in het kader van de WTO-

onderhandelingen wordt bereikt. 

3. EVALUATIE, RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN 

EFFECTBEOORDELING 

• Ex-postevaluaties/geschiktheidscontroles van bestaande wetgeving 

Niet van toepassing. 

• Raadpleging van belanghebbenden 

Niet van toepassing. 

• Bijeenbrengen en gebruik van expertise 

Niet van toepassing. 
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• Effectbeoordeling 

Niet van toepassing. 

• Resultaatgerichtheid en vereenvoudiging 

Niet van toepassing. 

• Grondrechten 

Het voorstel heeft geen gevolgen voor de grondrechten. 

4. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING 

Niet van toepassing. 

5. OVERIGE ELEMENTEN 

• Uitvoeringsplanning en regelingen betreffende controle, evaluatie en rapportage 

Niet van toepassing. 

• Toelichtende stukken (bij richtlijnen) 

Niet van toepassing. 

• Artikelsgewijze toelichting 

In artikel 1 is bepaald dat de tariefcontingenten die in de WTO-lijst van de EU van 

concessies en verbintenissen zijn opgenomen, tussen de EU en het VK zullen worden 

verdeeld. Het verwijst naar de bijlage (deel A en deel B) voor een gedetailleerde lijst 

van de tariefcontingenten en de respectieve aan de EU-27 toebedeelde hoeveelheid. 

In artikel 2 is bepaald dat deel B van de bijlage in de plaats komt van bijlage 1 bij 

Verordening (EG) nr. 32/2000, waarin deze tariefcontingenten momenteel zijn 

opgenomen. In artikel 3 wordt de Commissie gemachtigd om de bijlage bij deze 

voorgestelde verordening en bijlage I bij Verordening (EG) nr. 32/2000 te wijzigen, 

om de verdeling te wijzigen teneinde rekening te houden met de overeenkomsten die 

in de tussentijd met handelspartners zijn gesloten of om rekening te houden met het 

geval dat naar aanleiding van onderhandelingen met handelspartners blijkt dat de 

mathematische toepassing van de voor de verdeling gebruikte methode niet passend 

is voor een specifiek tariefcontingent of met het geval dat de Commissie in een later 

stadium kennis krijgt van andere relevante informatie met betrekking tot een 

specifiek tariefcontingent. In artikel 4 zijn de gebruiksvoorwaarden van de 

machtiging vastgesteld. Artikel 5 ten slotte voorziet in de toepassing van de 

verordening, die moet ingaan op de datum waarop het recht van de Unie niet meer op 

het VK van toepassing is. 
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2018/0158 (COD) 

Voorstel voor een 

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

inzake de verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten 

na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie en tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, 

lid 2, 

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) Op 29 maart 2017 heeft de regering van het Verenigd Koninkrijk de Europese Raad 

overeenkomstig artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie 

kennisgegeven van zijn voornemen om zich uit de Unie terug te trekken. Naar 

aanleiding van deze kennisgeving zijn onderhandelingen tussen het Verenigd 

Koninkrijk en de Unie begonnen, die lopende zijn, met het oog op de sluiting van een 

overeenkomst inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk.  

(2) De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie zal gevolgen hebben voor 

de betrekkingen van het Verenigd Koninkrijk en de Unie met derde partijen, met name 

in de context van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), waarvan beide oorspronkelijke 

leden zijn. 

(3) Bij brief van 11 oktober 2017 hebben de Unie en het Verenigd Koninkrijk de andere 

WTO-leden ervan in kennis gesteld dat het hun voornemen was dat het Verenigd 

Koninkrijk, bij de uittreding uit de Unie, zijn huidige verplichtingen als lidstaat van de 

Unie zoveel mogelijk in zijn nieuwe, afzonderlijke lijst van concessies en 

verbintenissen inzake de handel in goederen zou overnemen. Aangezien overneming 

met betrekking tot kwantitatieve verbintenissen echter geen passende methode is, 

hebben de Unie en het Verenigd Koninkrijk de andere WTO-leden in kennis gesteld 

van hun voornemen om te waarborgen dat de bestaande markttoegangsniveaus van 

andere WTO-leden zouden worden gehandhaafd door de tariefcontingenten van de 

Unie onderling te verdelen.  

(4) Overeenkomstig de WTO-regels moet een dergelijke verdeling van tariefcontingenten 

die deel uitmaken van de lijst van de Unie van concessies en verbintenissen 

geschieden overeenkomstig artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst 

betreffende tarieven en handel 1994 ("GATT 1994"). De Unie zal derhalve, nadat de 

preliminaire contacten zijn afgerond, in onderhandeling treden met WTO-leden die 

voornaamste leverancier zijn of een aanmerkelijk belang als leverancier of een 

oorspronkelijk onderhandelingsrecht hebben met betrekking tot elk van deze 

tariefcontingenten.  
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(5) Gezien de termijnen die door de onderhandelingen over de terugtrekking van het 

Verenigd Koninkrijk uit de Unie aan dit proces worden gesteld, is het echter mogelijk 

dat niet met alle WTO-leden overeenkomsten in verband met alle tariefcontingenten 

zullen zijn gesloten op de datum waarop de WTO-lijst van de Unie van concessies en 

verbintenissen inzake de handel in goederen niet meer op het Verenigd Koninkrijk van 

toepassing is. Gezien de noodzaak om rechtszekerheid en het ononderbroken vlotte 

verloop van de invoer in het kader van de tariefcontingenten naar de Unie en het 

Verenigd Koninkrijk te waarborgen, moet de Unie in staat zijn de verdeling van de 

tariefcontingenten unilateraal aan te vatten. De gebruikte methode moet in 

overeenstemming zijn met de vereisten van artikel XXVIII van de GATT 1994.  

(6) Daarom moet de volgende methode worden gebruikt: als eerste stap moet het 

gebruiksaandeel van het Verenigd Koninkrijk voor elk afzonderlijk tariefcontingent 

worden vastgesteld. Het gebruiksaandeel, dat als percentage wordt uitgedrukt, is het 

aandeel van het Verenigd Koninkrijk in de totale invoer van de Unie in het kader van 

het tariefcontingent over een recente representatieve periode van drie jaar. Dit 

gebruiksaandeel moet vervolgens worden toegepast op het volledige in de lijst 

opgenomen tariefcontingentvolume om tot het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in 

een bepaald tariefcontingent te komen. Het aandeel van de Unie is wat overblijft van 

het tariefcontingent in kwestie. Dit wil zeggen dat het totale volume van een bepaald 

tariefcontingent niet wordt gewijzigd (i.e. volume EU-27 = huidig volume EU-28 – 

volume Verenigd Koninkrijk). De achterliggende gegevens moeten uit de relevante 

databanken van de Commissie worden gehaald.  

(7) In gevallen waarin voor een specifiek tariefcontingent geen handel in de 

referentieperiode is waargenomen, moeten twee alternatieve benaderingen worden 

gevolgd om het gebruiksaandeel van het Verenigd Koninkrijk te bepalen. In gevallen 

waarin er een ander tariefcontingent met een identieke productomschrijving is, moet 

het gebruiksaandeel van dat identieke tariefcontingent worden toegepast op het 

tariefcontingent waarvoor geen handel in de referentieperiode is waargenomen. In 

gevallen waarin er geen tariefcontingent met een identieke productomschrijving is, 

moet de formule om het gebruiksaandeel te berekenen, worden toegepast op de invoer 

van de Unie in de corresponderende tarieflijnen buiten het tariefcontingent.  

(8) Voor de betrokken landbouwtariefcontingenten bieden de artikelen 184 tot en met 188 

van Verordening (EU) nr. 1308/2013
1
 de nodige rechtsgrondslag voor het beheer van 

de tariefcontingenten zodra die bij de onderhavige verordening zijn verdeeld. Voor de 

tariefcontingenten voor visserij-, industrie- en bepaalde verwerkte landbouwproducten 

wordt het beheer verricht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 32/2000
2
. De 

betrokken tariefcontingenthoeveelheden zijn vastgesteld in bijlage I bij die 

verordening, die derhalve moet worden vervangen door de in deel B van de bijlage bij 

de onderhavige verordening vastgestelde hoeveelheden.  

                                                 
1 Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot 

vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot 

intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 

1234/2007 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671). 
2 Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad van 17 december 1999 betreffende de opening en het beheer 

van de in de GATT geconsolideerde communautaire tariefcontingenten en van enkele andere 

communautaire tariefcontingenten alsmede tot vaststelling van de voorwaarden voor de wijziging of 

aanpassing van die contingenten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1808/95 van de Raad (PB 

L 5 van 8.1.2000, blz. 1). 
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(9) Rekening houdend met het feit dat de onderhandelingen met de betrokken WTO-leden 

gelijktijdig met de gewone wetgevingsprocedure voor de vaststelling van deze 

verordening zullen plaatsvinden, moet de bevoegdheid om handelingen vast te stellen 

overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie aan de Commissie worden overgedragen om de bijlage bij deze verordening en 

bijlage I bij Verordening (EG) nr. 32/2000 te wijzigen wat betreft de hoeveelheden 

van de verdeelde tariefcontingenten die daarin zijn opgenomen, teneinde rekening te 

houden met overeenkomsten die worden gesloten of relevante informatie die zij 

ontvangt in de context van deze onderhandelingen waaruit zou blijken dat specifieke 

factoren die voorheen niet bekend waren tot een aanpassing van de verdeling van de 

tariefcontingenten tussen de Unie en het Verenigd Koninkrijk noodzaken. Er moet in 

dezelfde mogelijkheid worden voorzien voor gevallen waarin zulke informatie buiten 

het kader van dergelijke onderhandelingen beschikbaar wordt. 

(10) Deze verordening moet van toepassing zijn met ingang van het moment waarop de 

WTO-lijst van de Unie niet meer op het Verenigd Koninkrijk van toepassing is 

aangezien vanaf dat moment zowel de Unie als het Verenigd Koninkrijk moeten weten 

wat hun WTO-verplichtingen zijn. In het huidige stadium van de 

terugtrekkingsonderhandelingen tussen de Unie en het Verenigd Koninkrijk is het niet 

mogelijk de precieze datum te bepalen waarop dit zal gebeuren. Derhalve moet 

worden bepaald dat deze verordening van toepassing wordt hetzij met ingang van de 

datum waarin wordt voorzien in een terugtrekkingsovereenkomst tussen de Unie en 

het Verenigd Koninkrijk in het kader van artikel 50 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie of met ingang van 30 maart 2019, d.i. twee jaar na de datum van de 

kennisgeving door het Verenigd Koninkrijk van zijn voornemen om zich uit de Unie 

terug te trekken overeenkomstig artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese 

Unie, 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

De tariefcontingenten die zijn opgenomen in de aan de Algemene Overeenkomst betreffende 

tarieven en handel 1994 gehechte lijst van de Unie van concessies en verbintenissen worden 

als volgt verdeeld tussen de Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-

Ierland (hierna "het Verenigd Koninkrijk" genoemd): 

(a) wat betreft tariefcontingenten voor landbouwproducten is het aandeel van de Unie 

vastgesteld in deel A van de bijlage bij deze verordening; 

(b) wat betreft tariefcontingenten voor niet-landbouwproducten is het aandeel van de 

Unie vastgesteld in deel B van de bijlage bij deze verordening. 

Artikel 2 

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad wordt vervangen door de tekst in deel 

B van de bijlage bij deze verordening.  

Artikel 3 

De Commissie is bevoegd gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 4 

om de bijlage bij deze verordening en bijlage I bij Verordening (EG) nr. 32/2000 te wijzigen 

teneinde rekening te houden met het volgende:  
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(a) een door de Unie in het kader van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst 

betreffende tarieven en handel 1994 gesloten overeenkomst inzake de in die bijlagen 

bedoelde tariefcontingenten; en 

(b) relevante informatie die zij ontvangt hetzij in de context van de onderhandelingen in 

het kader van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven 

en handel 1994 of anderszins.  

Artikel 4 

(1) De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de 

Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden. 

(2) De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen als bedoeld in bijlage 3 

wordt aan de Commissie toegekend voor een periode van [vier] jaar met ingang van 

de datum van inwerkingtreding van deze verordening.  

(3) Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3 bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de 

delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het besluit 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 besluit 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. 

(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 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 die handeling aan het Europees 

Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees 

Parlement als de Raad vóór 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 [een maand] verlengd. 

Artikel 4  

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in 

het Publicatieblad van de Europese Unie. 

De artikelen 1 en 2 zijn van toepassing met ingang van de datum waarop het recht van de 

Unie niet meer op het Verenigd Koninkrijk van toepassing is overeenkomstig een door de 

Unie en het Verenigd Koninkrijk krachtens artikel 50 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie gesloten overeenkomst, of bij ontstentenis van een dergelijke overeenkomst, 

met ingang van 30 maart 2019.  
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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 Voor de Raad 

De voorzitter De voorzitter 
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