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AM_Com_NonLegOpinion

Amendement 1
Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat de Dienst 
effectbeoordelingen (IAB) van de 
Commissie, die bestaat uit zelfstandige, 
niet bij het dagelijks bestuur betrokken 
leden die verantwoording verschuldigd 
zijn aan en benoemd worden door het 
Europees Parlement, onafhankelijk dient 
te zijn van de Europese Commissie;

1. verlangt dat de Europese Commissie 
overweegt een bepaald percentage 
onafhankelijke deskundigen op te nemen 
in de huidige Dienst effectbeoordelingen 
(IAB), teneinde deze doelmatiger te laten 
werken; 

Or.es

Amendement 2
Claude Turmes namensde Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat de Dienst 
effectbeoordelingen (IAB) van de 
Commissie, die bestaat uit zelfstandige, 
niet bij het dagelijks bestuur betrokken 
leden die verantwoording verschuldigd 
zijn aan en benoemd worden door het 
Europees Parlement, onafhankelijk dient 
te zijn van de Europese Commissie;

1. onderstreept dat de Dienst 
effectbeoordelingen (IAB) van de 
Commissie voor een strenge 
kwaliteitscontrole en voor transparantie 
dient te zorgen, en dat hij regelmatig 
verslag moet uitbrengen aan het Europees 
Parlement;

Or.en

Amendement 3
Alajos Mészáros

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat de Dienst 
effectbeoordelingen (IAB) van de 
Commissie, die bestaat uit zelfstandige, 
niet bij het dagelijks bestuur betrokken 
leden die verantwoording verschuldigd zijn 
aan en benoemd worden door het Europees 
Parlement, onafhankelijk dient te zijn van 
de Europese Commissie;

1. onderstreept dat de Dienst 
effectbeoordelingen (IAB) van de 
Commissie, die voornamelijk bestaat uit 
onpartijdige, niet bij het dagelijks bestuur 
betrokken leden die verantwoording 
verschuldigd zijn aan en benoemd worden 
door het Europees Parlement, 
onafhankelijk dient te zijn van de Europese 
Commissie – gebaseerd op een evaluatie 
van de bevoegde commissies; 

Or.en

Amendement 4
Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. acht de effectbeoordeling een 
geschikt instrument om de relevantie van 
Commissievoorstellen te verifiëren, met 
name op het punt van de eerbiediging van 
de beginselen subsidiariteit en 
proportionaliteit, en om de medewetgevers 
en het publiek in het algemeen duidelijker 
uit te leggen om welke redenen voor een 
bepaalde maatregel is gekozen;

Or.es

Amendement 5
Claude Turmes namensde Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. doet een beroep op de Europese 
Commissie om stelselmatig 
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vertegenwoordigers van andere 
instellingen bij raadplegingen van het 
publiek, hoorzittingen e.d. te betrekken; 
zo zou het Europees Parlement eerder en 
nauwer bij het proces kunnen worden 
betrokken en zou de Commissie beter 
kunnen vaststellen of er behoefte is aan 
effectbeoordelingen en de inhoud ervan, 
voor zover het om beleidsopties gaat;

Or.en

Amendement 6
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. de IAB dient alle 
effectbeoordelingen van de Commissie te 
controleren en hierover verslag 
uitbrengen; mocht de Commissie naar 
aanleiding van een kritisch advies van de 
IAB besluiten geen veranderingen in haar 
voorstel aan te brengen, dan dient een 
verklaring van de Commissie met een 
uitleg van dit besluit te worden 
gepubliceerd, evenals het advies van de 
IAB;

Or.en

Amendement 7
Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. onderstreept dat effectbeoordelingen 
op generlei wijze de onafhankelijkheid 
van de Commissie mogen inperken om 
haar institutionele prerogatieven uit te 
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oefenen, met name het recht dat alleen zij 
heeft om wetgevingsinitiatieven te nemen, 
en waarin artikel 17 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie voorziet;    

Or.es

Amendement 8
Claude Turmes namensde Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat de IAB in staat moet 
worden gesteld om ten behoeve van 
effectbeoordelingen (EB’s) opgemaakte 
kostenberekeningen te verifiëren en zelf 
onafhankelijke kostencalculaties uit te 
voeren, waar nodig met de hulp van 
onafhankelijke deskundigen;

2. is van mening dat de IAB in staat moet 
worden gesteld om te verifiëren of er in 
evenwichtige mate rekening is gehouden 
met de milieutechnische, sociale en 
economische effecten;

Or.en

Amendement 9
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van oordeel dat in 
effectbeoordelingen rekening moet 
worden gehouden met de effecten voor de 
economische partnerschappen van de EU 
alsook de gevolgen van de keuze van een 
specifieke Europese norm in plaats van 
een internationale;

Or.en
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Amendement 10
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat er voor elk 
wetgevingsvoorstel stelselmatig een EB 
moet worden uitgevoerd en roept de 
Commissie ertoe op om in de 
uitzonderlijke gevallen waarin geen EB 
kan worden uitgevoerd, altijd een met 
redenen omklede verklaring te geven 
waarom dat zo is;

3. is van mening dat er voor elk 
wetgevingsvoorstel stelselmatig een EB 
moet worden uitgevoerd ; roept de 
Commissie ertoe op om met betrokkenen 
overleg te plegen over ontwerpanalyses 
voordat het voorstel en de 
effectbeoordeling hun definitieve vorm 
hebben gekregen, is verder van oordeel 
dat samenvattingen van 
effectbeoordelingen ter beschikking 
moeten worden gesteld; roept de 
Commissie er verder toe op om in de 
uitzonderlijke gevallen waarin geen EB 
kan worden uitgevoerd, altijd een met 
redenen omklede verklaring te geven 
waarom dat zo is;

Or.en

Amendement 11
Claude Turmes namensde Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat er voor elk 
wetgevingsvoorstel stelselmatig een EB 
moet worden uitgevoerd en roept de 
Commissie ertoe op om in de
uitzonderlijke gevallen waarin geen EB 
kan worden uitgevoerd, altijd een met 
redenen omklede verklaring te geven 
waarom dat zo is;

3. is van mening dat er voor belangrijke 
wetgevingsvoorstellen een EB moet 
worden uitgevoerd en roept de Commissie 
ertoe op om in gevallen waarin geen EB 
kan worden uitgevoerd, altijd een met 
redenen omklede verklaring te geven 
waarom dat zo is;

Or.en
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Amendement 12
Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt het belang van een 
geïntegreerde benadering van 
effectbeoordelingen die rekening houden 
met de interacties tussen economische 
overwegingen – met speciale nadruk op 
MKB’s – milieutechnische, sociale 
territoriale en gezondheidsoverwegingen;

Or.es

Amendement 13
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. pleit ervoor dat in elke EB een afweging 
wordt gemaakt van potentiële 
beleidsalternatieven en dringt er bij de 
Commissie op aan een mechanisme in te 
stellen ter bevordering van de 
interinstitutionele samenwerking op dit 
gebied; 

4. pleit ervoor dat in elke EB een afweging 
wordt gemaakt van potentiële 
beleidsalternatieven en hun comparatieve 
effect op sociaal en milieugebied, ook op 
de rechten van werknemers en 
gendergelijkheid,  en dringt er bij de 
Commissie op aan een mechanisme in te 
stellen ter bevordering van de 
interinstitutionele samenwerking op dit 
gebied;

Or.pt

Amendement 14
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. pleit ervoor dat in elke EB een afweging 
wordt gemaakt van potentiële 
beleidsalternatieven en dringt er bij de 
Commissie op aan een mechanisme in te 
stellen ter bevordering van de 
interinstitutionele samenwerking op dit 
gebied;

4. pleit ervoor dat in elke EB een afweging 
wordt gemaakt van potentiële 
beleidsalternatieven, waarover openbaar 
zodanig moet worden gediscussieerd dat 
degenen die door het wetgevingsvoorstel 
geraakt worden, geïnformeerd en 
geraadpleegd worden, en dringt er bij de 
Commissie op aan een mechanisme in te 
stellen ter bevordering van de 
interinstitutionele samenwerking op dit 
gebied;

Or.ro

Amendement 15
Claude Turmes namensde Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. pleit ervoor dat in elke EB een afweging 
wordt gemaakt van potentiële 
beleidsalternatieven en dringt er bij de 
Commissie op aan een mechanisme in te 
stellen ter bevordering van de 
interinstitutionele samenwerking op dit 
gebied;

4. pleit ervoor dat in elke EB een afweging 
wordt gemaakt van potentiële 
beleidsalternatieven en dringt er bij de 
Commissie op aan een mechanisme in te 
stellen ter bevordering van de 
interinstitutionele samenwerking op dit 
gebied; hierdoor zou vooral ook de 
noodzaak tot actualisering van de EB 
tijdens de beleidsvormingscyclus worden 
beperkt; constateert dat het Parlement 
kan besluiten een EB te laten uitvoeren 
naar aanleiding van zijn eigen 
inhoudelijke wijzigingen van 
Commissievoorstellen overeenkomstig de 
interinstitutionele benadering van EB en 
het handboek van het Parlement inzake 
EB;

Or.en
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Amendement 16
Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wenst dat de 
ontwerpeffectbeoordelingen vóór de 
opstelling van het wetgevingsvoorstel 
openbaar worden gemaakt en ter 
raadpleging worden voorgelegd;

Or.es

Amendement 17
Claude Turmes namensde Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat EB’s in de loop van 
het besluitvormingsproces moeten worden 
bijgewerkt en met name aangepast 
wanneer er in het oorspronkelijk door de 
Commissie gedane wetgevingsvoorstel 
substantiële veranderingen worden 
doorgevoerd, en dat de aangepaste versie 
vóór de definitieve stemming in het 
Parlement beschikbaar dient te zijn;

Schrappen

Or.en

Amendement 18
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat EB’s in de loop van het 
besluitvormingsproces moeten worden 

5. onderstreept dat EB’s in de loop van het 
besluitvormingsproces moeten worden 
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bijgewerkt en met name aangepast wanneer 
er in het oorspronkelijk door de Commissie 
gedane wetgevingsvoorstel substantiële 
veranderingen worden doorgevoerd, en dat 
de aangepaste versie vóór de definitieve 
stemming in het Parlement beschikbaar 
dient te zijn;

bijgewerkt en met name aangepast wanneer 
er in het oorspronkelijk door de Commissie 
gedane wetgevingsvoorstel substantiële 
veranderingen worden doorgevoerd, en dat 
de aangepaste versie vóór de definitieve 
stemming in het Parlement beschikbaar 
dient te zijn; is van oordeel dat er 
mechanismen moeten worden ontwikkeld 
voor een gericht gebruik van EB in het 
Parlement in gevallen waarin voorstellen 
in de commissies inhoudelijk worden 
gewijzigd;

Or.en

Amendement 19
Claude Turmes namensde Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat de administratieve 
formaliteiten die uit hoofde van nieuwe 
wetgeving aan bedrijfsleven en overheid 
worden opgelegd een van de 
kernelementen moeten zijn die bij EB’s 
moeten worden geëvalueerd, en dat de 
daaraan verbonden administratieve en 
nalevingskosten zo mogelijk dienen te 
worden gekwantificeerd; dringt erop aan
dat de gevolgen van nieuwe regelgeving 
voor het bedrijfsleven grondig worden 
geëvalueerd en dat er consequent een 
mkb-toets wordt uitgevoerd ter beoordeling 
van het effect van nieuwe regelgeving voor 
met name kleine en middelgrote bedrijven;

6. herinnert eraan dat de administratieve 
formaliteiten die uit hoofde van nieuwe 
wetgeving aan bedrijfsleven en overheid 
worden opgelegd een element vormen dat
bij EB’s moet worden geëvalueerd, en dat 
de daaraan verbonden administratieve en 
nalevingskosten zo mogelijk dienen te 
worden gekwantificeerd; wenst dat 
gestreefd wordt naar een evenwicht tussen 
de vermindering van administratieve
lasten en het bereiken van de 
wetgevingsdoelstellingen, zodat ervoor 
gezorgd wordt dat laatstgenoemde niet in 
gevaar komen; wijst erop dat sommige 
aspecten van EB’s, vooral die welke 
samenhangen met administratieve lasten, 
wellicht beter op het niveau van de 
lidstaten kunnen worden beoordeeld; 
wenst dat er consequent een mkb-toets 
wordt uitgevoerd ter beoordeling van het 
effect van nieuwe regelgeving voor met 
name kleine en middelgrote bedrijven;

Or.en
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Amendement 20
Jorgo Chatzimarkakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat de administratieve 
formaliteiten die uit hoofde van nieuwe 
wetgeving aan bedrijfsleven en overheid 
worden opgelegd een van de 
kernelementen moeten zijn die bij EB’s 
moeten worden geëvalueerd, en dat de 
daaraan verbonden administratieve en 
nalevingskosten zo mogelijk dienen te 
worden gekwantificeerd; dringt erop aan 
dat de gevolgen van nieuwe regelgeving 
voor het bedrijfsleven grondig worden 
geëvalueerd en dat er consequent een mkb-
toets wordt uitgevoerd ter beoordeling van 
het effect van nieuwe regelgeving voor met 
name kleine en middelgrote bedrijven;

6. benadrukt dat de administratieve 
formaliteiten die uit hoofde van nieuwe 
wetgeving aan bedrijfsleven en overheid 
worden opgelegd een van de 
kernelementen moeten zijn die bij EB’s 
moeten worden geëvalueerd, en dat de 
daaraan verbonden administratieve en 
nalevingskosten zo mogelijk dienen te 
worden gekwantificeerd; dringt erop aan 
dat de gevolgen van nieuwe regelgeving 
voor het bedrijfsleven en zijn 
concurrentiepositie grondig worden 
geëvalueerd, in verband met de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie en de momenteel gevoerde 
discussies over een nieuw industriebeleid 
voor Europa; en dat er consequent een 
mkb-toets wordt uitgevoerd ter beoordeling 
van het effect van nieuwe regelgeving voor 
met name kleine en middelgrote bedrijven;

Or.en

Amendement 21
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat de administratieve 
formaliteiten die uit hoofde van nieuwe 
wetgeving aan bedrijfsleven en overheid 
worden opgelegd een van de 
kernelementen moeten zijn die bij EB’s 
moeten worden geëvalueerd, en dat de 

6. benadrukt dat de administratieve 
formaliteiten die uit hoofde van nieuwe 
wetgeving aan bedrijfsleven en overheid 
worden opgelegd een van de 
kernelementen moeten zijn die bij EB’s 
moeten worden geëvalueerd, en dat de 
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daaraan verbonden administratieve en 
nalevingskosten zo mogelijk dienen te 
worden gekwantificeerd; dringt erop aan 
dat de gevolgen van nieuwe regelgeving 
voor het bedrijfsleven grondig worden 
geëvalueerd en dat er consequent een mkb-
toets wordt uitgevoerd ter beoordeling van 
het effect van nieuwe regelgeving voor met 
name kleine en middelgrote bedrijven;

daaraan verbonden administratieve en 
nalevingskosten zo mogelijk dienen te 
worden gekwantificeerd; dringt erop aan 
dat de gevolgen van nieuwe regelgeving 
voor het bedrijfsleven grondig worden 
geëvalueerd en dat er consequent een mkb-
toets wordt uitgevoerd en gepubliceerd ter 
beoordeling van het effect van nieuwe 
regelgeving voor met name kleine en 
middelgrote bedrijven;

Or.en

Amendement 22
Claude Turmes namensde Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat de ter bepaling van de 
door de IAB te hanteren 
effectbeoordelingsprocedures gebezigde 
methodiek geregeld wordt geëvalueerd 
door een onafhankelijke instantie zoals de 
Rekenkamer; dringt erop aan dat er 
evaluaties achteraf worden uitgevoerd om 
te kunnen bepalen of het gevoerde beleid 
effectief is geweest en om de voor EB’s 
gebezigde methodiek te optimaliseren.

7. is van mening dat de kosten, 
bureaucratie en vertragingen voor het 
wetgevingsproces voor 
effectbeoordelingen geregeld moeten 
worden geëvalueerd door een 
onafhankelijke instantie zoals de 
Rekenkamer; dringt erop aan dat er 
evaluaties achteraf worden uitgevoerd om 
te kunnen bepalen of het gevoerde beleid 
effectief is geweest en om de voor EB’s 
gebezigde methodiek te optimaliseren, 
zonder dat evenwel afbreuk wordt gedaan 
aan de bevoegdheden van de Commissie 
om de EU-wetgeving te handhaven.

Or.en

Amendement 23
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. stelt voor in effectbeoordelingen 
betreffende wetgevingsvoorstellen een 
economische beoordeling en een 
beoordeling van de haalbaarheid bij 
toepassing van het substitutiebeginsel op 
te nemen en daarbij ook rekening te 
houden met onvermijdelijke 
uitzonderingen als overwegingen in 
verband met historisch erfgoed; er moet 
voor worden gezorgd dat 
vervangingsproducten betaalbaar zijn en 
niet altijd afkomstig zijn van bedrijven 
met een monopolie;

Or.es

Amendement 24
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. benadrukt dat het voor 
projectontwikkelaars of degenen die 
rechtstreeks of indirect voordeel hebben 
van de projectuitvoering niet mogelijk 
mag zijn de ontwerp-EB uit te voeren of 
goed te keuren, aangezien een verplichte 
onafhankelijke beoordeling door een 
externe instantie noodzakelijk is; 

Or.es

Amendement 25
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 quater. is van oordeel dat het niet 
mogelijk mag zijn dat 
milieueffectbeoordelingen van projecten 
of wetgeving die bevorderd worden door 
het openbaar bestuur of  ondernemingen 
die daarvan afhankelijk zijn door het 
betrokken bestuur worden uitgevoerd of 
goedgekeurd;  

Or.es

Amendement 26
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quinquies. acht een kosten-baten 
analyse onvoldoende in verband met 
effectbeoordelingen, omdat dan niet het 
effect op de natuurlijke en historische 
hulpbronnen wordt beoordeeld, en meent 
dat daarom specifieke indicatoren moeten 
worden ontwikkeld voor een evaluatie van 
die niet-hernieuwbare hulpbronnen; 

Or.es

Amendement 27
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quinquies. is van mening dat met het 
oog op de uitvoering van 
effectbeoordelingen prioriteit moet 
worden gegeven aan 
wetgevingsvoorstellen voor bindende 
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normen;  

Or.es


