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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over "De wetgeving verbeteren" overeenkomstig artikel 9 van het Protocol betreffende 
de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid (vijftiende 
jaarverslag van de Commissie)
(2009/2142(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord "Beter wetgeven"1,

– gezien de interinstitutionele gemeenschappelijke aanpak van effectbeoordelingen van 
november 2005,

– onder verwijzing naar de resolutie van 9 februari 2010 betreffende het Kaderakkoord over 
de betrekkingen tussen het Parlement en de Commissie2,

– onder verwijzing naar de resolutie van 21 oktober 2008 over "De wetgeving verbeteren
2006": toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid3 (veertiende 
jaarverslag),

– onder verwijzing naar de resolutie over het vierentwintigste en vijfentwintigste jaarverslag 
van de Commissie over de controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht4,

– gezien het verslag van de Commissie met als titel "De wetgeving verbeteren 2007"
overeenkomstig artikel 9 van het Protocol betreffende de toepassing van de beginselen 
van subsidiariteit en evenredigheid (vijftiende verslag) (COM(2008)0586),

– gezien het verslag van de Commissie met als titel "De wetgeving verbeteren 2008"
overeenkomstig artikel 9 van het Protocol betreffende de toepassing van de beginselen 
van subsidiariteit en evenredigheid (zestiende verslag) (COM(2009)0504),

– gezien de mededeling van de Commissie met als titel "Derde strategische evaluatie op het 
gebied van betere regelgeving in de Europese Unie" (COM(2009)0015),

– gezien het werkdocument van de Commissie met als titel "De administratieve lasten in de 
Europese Unie verlagen – Voortgangsverslag 2008 en vooruitzichten voor 2009"
(COM(2009)0016),

– gezien het werkdocument van de Commissie met als titel "Derde voortgangsrapport 
inzake de strategie voor de vereenvoudiging van de regelgeving" (COM(2009)0017),

– gezien de mededeling van de Commissie met als titel "Actieprogramma ter vermindering 
van de administratieve lasten in de EU - Sectorale plannen ter vermindering van de lasten 
en acties in 2009" (COM(2009)0544),

                                               
1 PB C 321 van 31.12.2003, blz. 1.
2 P7_TA-PROV(2010)0009.
3 P6_TA(2008)0493.
4 P6_TA(2008)0494 en P6_TA-PROV(2009)0335.
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– gezien de interne richtsnoeren van de Europese Commissie inzake de verrichting van 
effectbeoordelingen (SEC(2009)0092),

– gezien het verslag voor 2008 van de Raad voor effectbeoordeling (SEC(2009)0055),

– gezien het verslag voor 2009 van de Raad voor effectbeoordeling (SEC(2010)1728),

– gezien het verslag van de Groep van onafhankelijke belanghebbenden op hoog niveau 
inzake de administratieve lasten van 17 september 2009,

– gezien de conclusies van de Raad Concurrentievermogen van 4 december 2009,

– gezien het eindverslag van de Werkgroep parlementaire hervorming voor de periode 
2007-2009,

– gezien het werkdocument van de Conferentie van commissievoorzitters met de titel
"Effectbeoordeling: ervaring van de Europese Commissie",

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen van de Commissie
constitutionele zaken (A7-0000/2010),

A. Overwegende dat een correcte toepassing van de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid onontbeerlijk is voor een goede werking van de Europese Unie en voor een 
juiste overeenstemming tussen de werking van haar instellingen en de verwachtingen van 
haar burgers, ondernemers die werkzaam zijn op de interne markt en de nationale en 
lokale overheden,

B. Overwegende dat beter wetgeven een absolute voorwaarde is geworden voor het goed 
functioneren van de Europese Unie, omdat het op belangrijke wijze een einde kan maken 
aan een economische crisis of tot economische groei kan leiden,

C. Overwegende dat de problematiek van beter wetgeven niet alleen binnen de context van 
het programma van de Commissie inzake betere regelgeving moet worden beschouwd
maar ook in ruimere zin, die verband houdt met de inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon,

D. Overwegende dat volgens het Verdrag van Lissabon de nationale overheden formeel 
moeten worden betrokken bij de controle op de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel,

E. Overwegende dat beter wetgeven een topprioriteit was voor de vorige Commissie en dat 
dit ook voor de nieuwe Commissie een taak van fundamenteel belang zou moeten zijn,

F. Overwegende dat betere regelgeving in de Unie een reeks elementen omvat zoals de 
verrichting van effectbeoordelingen, de vermindering van de 
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administratieve lasten en de vereenvoudiging en codificatie van de bestaande wetgeving,

G. In overweging van het fundamentele belang die de raadplegingen van alle belanghebbende
partijen en in het bijzonder van de sociale partners hebben tijdens de voorbereiding van de 
wetgeving (samen met hun effectbeoordeling),

H. In overweging van het programma ter vermindering van de administratieve lasten als 
gevolg van de EU-regelgeving, dat sinds 2005 loopt en als doel heeft de lasten voor 2012 
met 25 % te verminderen,

I. Overwegende dat de nulmeting van de administratieve kosten gebaseerd op het
zogenaamde standaardkostenmodel een essentieel onderdeel van dit programma vormt,

J. Overwegende dat de herschikking en codering, twee technieken die instaan voor de 
vereenvoudiging en codificatie van de bestaande wetgeving, de uitgevoerde wijzigingen 
leesbaarder maken en voor cohesie zorgen,

K. Overwegende dat een juiste en tijdige tenuitvoerlegging van de EU-richtlijnen door de
lidstaten van groot belang is, alsmede de steeds voortdurende "vergulding" van de 
wetgeving (de invoering van verplichtingen die buiten het toepassingsgebied van de 
Europese wetgeving liggen),

L. Overwegende dat het Verdrag van Lissabon het stelsel voor de tenuitvoerlegging van 
wetgeving (comitologie) heeft opgedeeld in gedelegeerde maatregelen en 
uitvoeringsmaatregelen,

M. In overweging van het door het Verdrag van Lissabon ingevoerde Europees 
burgerinitiatief, een nieuw instrument dat de burgers inspraak moet geven in de EU-
wetgeving,

Fundamentele opmerkingen

1. schaart zich resoluut achter het proces van betere regelgeving dat bedoeld is om de EU-
wetgeving transparanter, doeltreffender en samenhangender te maken; het wijst op de 
sleutelrol van de Commissie, als instelling met initiatiefrecht, bij de voorbereiding van 
hoogstaande voorstellen; verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om die voorstellen 
snel te behandelen overeenkomstig de adequate wetgevingsprocedure; onderstreept ook 
het belang van samenwerking tussen de lidstaten teneinde een correcte uitvoering van die 
wetgeving te waarborgen;

2. neemt kennis van het engagement van de Commissie in het bovenvermelde proces, dat 
zijn weerspiegeling vindt in een reeks documenten, en meer bepaald in de Derde
strategische evaluatie op het gebied van betere regelgeving in de EU, en in haar lopende 
activiteiten; merkt tegelijkertijd op dat het programma onvoldoende bekendheid geniet bij 
het bredere publiek en roept de Commissie op om het explicieter onder de aandacht van de 
bevolking te brengen;

3. schaart zich achter de in de punten 3 en 15 van de conclusies van de Raad van 4 december 
2009 vermelde formuleringen betreffende de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
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voor een betere regelgeving en de versterking van deze verantwoordelijkheid bij alle bij 
dit proces betrokken instellingen en personen;

4. neemt kennis van de deelname van het Europees Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s aan de discussie over betere regelgeving en vermindering van de 
administratieve lasten en rekent eveneens op een vruchtbare samenwerking op dit vlak;

5. is van mening dat de verbetering van de interinstitutionele samenwerking bij deze 
diepgaande materie een herziening vereist van het Akkoord "Beter wetgeven" van 2003; 
wijst op de punten van de resolutie van 9 februari 2010 betreffende het Kaderakkoord 
over de betrekkingen tussen het Parlement en de Commissie die kenmerkend zijn voor 
deze kwestie;

6. onderstreept dat het vereenvoudigingsproces in geen geval mag leiden tot minder strenge 
normen dan in de huidige wetgeving; daarom is het noodzakelijk dat alle belanghebbende 
partijen, waaronder ook de sociale partners, worden geraadpleegd;

7. spreekt er zijn waardering over uit dat de nationale overheden nauwer bij het EU-
wetgevingsproces worden betrokken, in het bijzonder bij het proces omtrent de controle 
van de verenigbaarheid van wetgevingsvoorstellen met het subsidiariteitsbeginsel; wijst er 
nadrukkelijk op dat de nationale parlementen zich moeten houden aan de termijn van acht 
weken voor het indienen van hun adviezen; wijst op het verhoudingsgewijs lage aantal tot 
nu toe ontvangen adviezen van de nationale overheden, waarvan er in de periode 2007-
2008 slechts zeven waren die meer dan tien keer per jaar advies hebben uitgebracht;

8. spreekt zijn waardering uit over de maatregelen van de Commissie die beogen een vlottere 
informatie-uitwisseling met de nationale parlementen te waarborgen en het Parlement en 
de Raad hierover in te lichten; spoort de nationale parlementen bovendien aan om hun 
adviezen omtrent het subsidiariteitsbeginsel duidelijk te onderscheiden van advies over de 
inhoud van de Commissievoorstellen;

Effectbeoordeling

9. onderstreept de hoofdverantwoordelijkheid van de Commissie voor de verrichting van de 
effectbeoordeling; verbindt zich tegelijkertijd tot voortzetting van zijn werkzaamheden
voor het maken van effectbeoordelingen van zijn eigen belangrijke amendementen op de 
voorstellen van de Commissie;

10. erkent dat er in het licht van de opgedane ervaringen een herziening moet komen van de 
interinstitutionele gemeenschappelijke aanpak van effectbeoordelingen; wijst op de 
conclusies van het werkdocument van de Conferentie van commissievoorzitters hierover;

11. herinnert de Commissie er tegelijkertijd aan dat men bij de beoordeling van alle nieuwe 
voorstellen rekening moet houden met het hele scala van hun effecten overeenkomstig het 
beginsel van de geïntegreerde aanpak, krachtens welke de economische, sociale en 
milieugerelateerde effecten tegelijkertijd moeten worden geanalyseerd;
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12. wijst er in het bijzonder op dat de sociale effecten van de wetgevingsvoorstellen, zoals 
hun invloed op de Europese arbeidsmarkt en de levensstandaard van de maatschappij, naar 
behoren moeten worden onderzocht;

13. verzoekt de Commissie om een effectbeoordeling te verrichten voor alle voorstellen ter 
vermindering van de administratieve lasten, waardoor eventuele bijwerkingen van die 
voorstellen kunnen worden onderzocht;

14. wijst erop dat de Commissie systematisch raadplegingen moet houden met de betrokken 
partijen, waaronder kleine en middelgrote bedrijven, om zo een objectieve 
effectbeoordeling te realiseren; vindt dat zij beter moeten worden ingelicht over de 
mogelijkheid om deel te nemen aan consultaties en roept op om de raadplegingsperiode, 
die nu acht weken duurt, te verlengen; verzoekt de Commissie om een duidelijkere lijst op 
te stellen met de voor volgend jaar geplande effectbeoordelingen om zo de betrokken 
partijen de kans te geven zich er op de juiste manier op voor te bereiden;

15. onderstreept dat de kwaliteit van de effectbeoordelingen voortdurend aan controle dient te 
worden onderworpen; is verheugd over het advies van de Raad voor effectbeoordelingen
over de algemene kwaliteitsverbetering; neemt kennis van het feit dat de Raad scherpere 
beoordelingscriteria toepast; merkt tegelijkertijd dat het hoge percentage van 
effectbeoordelingen (meer dan 30 %) die aanvankelijk door de Raad worden verworpen, 
aantoont dat de kwaliteit ervan door de bevoegde diensten van de Commissie verder moet 
verbeterd worden; roept bovendien op tot een uitbreiding van de personele middelen 
waarover die Raad beschikt;

16. spreekt zijn waardering uit voor de door de Commissie opgestelde nieuwe richtsnoeren
voor de verrichting van effectbeoordelingen, en in het bijzonder voor de toevoeging van 
een reeks vragen met betrekking tot de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid; 
rekent erop dat de nieuwe richtsnoeren aanzienlijk zullen bijdragen tot een vlotter verloop 
van het effectbeoordelingsproces en – wat daarmee gepaard gaat – tot een hogere kwaliteit 
van de voorgestelde wetgeving;

17. verzoekt de Commissie om de in de politieke richtsnoeren van voorzitter Barroso 
beschreven agenda voor slimme regelgeving nader te preciseren, in het bijzonder met 
betrekking tot de uitbreiding van de inspanningen op het vlak van de evaluatie achteraf;

18. roept de Commissie op om systematisch evaluaties achteraf uit te voeren van de 
goedgekeurde wetgeving, onder andere om in de mate van het mogelijke na te gaan hoe 
correct de voorspellingen omtrent de effectbeoordelingen van de voorstellen waren;

19. neemt kennis van het initiatief van de Europese Rekenkamer om het 
effectbeoordelingssysteem onder de loep te nemen en ziet met belangstelling uit naar de 
resultaten;

Vermindering van de administratieve lasten

20. benadrukt dat de bedrijven in de Europese Unie door kostenbesparingen efficiënter 
kunnen functioneren in moeilijke economische omstandigheden en wijst er tegelijkertijd
op dat de vermindering van de administratieve lasten voor de bedrijven niet mag leiden tot 
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een verlaging van de normen voor de veiligheid op het werk;

21. is ingenomen met de resultaten van het tot nu toe door de Commissie verrichte werk in de 
vorm van de voorbereiding van voorstellen die na goedkeuring kunnen leiden tot een 
vermindering van de administratieve lasten met maar liefst 30 % tegen 2012, wat hoger is 
dan de vorige reductieverplichting van 25 %; merkt op dat de besparingen die op deze
manier worden gerealiseerd meer dan 40 miljard euro kunnen bedragen1;

22. schenkt in het bijzonder aandacht aan de vooruitgang die geboekt wordt rond die 
voorstellen van de Commissie die het meest besparingspotentieel hebben (i.e. de 
vrijstelling van micro-entiteiten van de EU-voorschriften inzake jaarrekeningen en van de 
gewijzigde btw-richtlijn, die het elektronisch factureren moet vergemakkelijken); roept de 
lidstaten op om op een constructieve manier samen te werken in de Raad en de 
goedgekeurde wetgeving in hun eigen rechtsstelsels vlot ten uitvoer te leggen;

23. merkt op dat de nulmeting van de administratieve lasten nuttig maar duur was; spoort de 
Commissie aan alternatieve metingsmethodes te overwegen, zoals raadpleging van de 
betrokken partijen, wat zou toelaten om in concrete gevallen snel een einde te maken aan
die lasten;

24. wijst tegelijkertijd op het relatief lage aantal (148 in 2008) suggesties die via een speciale 
webpagina on-line werden gemeld; vindt dat de Commissie voor verschillende entiteiten 
de mogelijkheid moet creëren om te wijzen op de buitensporig hoge kosten die de 
Europese of nationale wetgeving met zich meebrengt;

25. deelt het standpunt van de Commissie dat elektronische communicatiemiddelen zich 
uitstekend lenen voor de vermindering van de administratieve lasten en spoort haar aan 
om de doelstellingen van de mededeling van de e-Commissie 2006-2010 en de strategie
i2010, die tot doel heeft de administratie in Europa te moderniseren, te bereiken;

26. vraagt de Commissie om de doelstellingen van de sectorale plannen omtrent de 
vermindering van de administratieve lasten te blijven bereiken; zal de adequate 
wetgevende voorstellen snel behandelen;

27. neemt kennis van de positieve inbreng van de Groep van onafhankelijke belanghebbenden 
op hoog niveau inzake de administratieve lasten in het programma te vermindering van 
die administratieve lasten uitgevoerd door de Europese Commissie; verzoekt om het 
mandaat van de Groep te verlengen tot 2013, zodat deze de uitvoering van het programma 
voor vermindering van de administratieve lasten op het niveau van de Europese Unie en 
de lidstaten kan beoordelen; is bovendien van mening dat de Groep dient te worden 
uitgebreid met deskundigen uit andere lidstaten;

28. wijst erop dat de burgers de administratieve lasten die ontspruiten aan de Europese 
wetgeving niet kunnen onderscheiden van de lasten opgelegd door de nationale wetgeving 
en dat de nationale administratieve lasten bijdragen tot een negatieve beeldvorming van de 
Europese Unie;

                                               
1 Zie bladzijde 6 van het Actieprogramma ter vermindering van de administratieve lasten in de EU
- Sectorale plannen ter vermindering van de lasten en acties in 2009 (COM(2009)0544).
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29. wijst erop dat het programma voor vermindering van de lasten slechts kan slagen als de 
Commissie actief gaat samenwerken met de lidstaten om interpretatieverschillen en 
zogenaamde "vergulding" van de wetgeving te vermijden;

30. verzoekt de lidstaten om de door hen vastgestelde nationale doelstellingen op het vlak van 
de vermindering van administratieve lasten consequent te verwezenlijken; vraagt de 
Groep van onafhankelijke belanghebbenden op hoog niveau inzake de administratieve 
lasten toezicht te houden op het halen van de nationale doelstellingen door de lidstaten; 
rekent bovendien op een vruchtbare samenwerking hieromtrent met de nationale 
overheden;

Institutionele en procedurele opmerkingen

31. heeft waardering voor de inspanningen die de Commissie reeds heeft geleverd om 
voorstellen voor de vereenvoudiging en codificatie van de Europese wetgeving te 
identificeren en voor te bereiden; wijst er tegelijk ook op dat de goede interinstitutionele 
samenwerking op dit vlak moet worden behouden, vooral wanneer door de Commissie als 
overbodig beschouwde wetgevingsvoorstellen worden ingetrokken;

32. verzoekt de Commissie om verder gebruik te maken van de codificatie van wetteksten en 
het tegen 2009 aangekondigde verslag voor te leggen dat een beschrijving geeft van de 
verwezenlijking van het volledige codificatieprogramma1;

33. onderstreept dat een wijziging van de bestaande wetgeving altijd dient te worden 
uitgevoerd volgens de omvormingsprocedure; erkent en respecteert tegelijkertijd de voor 
de Commissie voorbehouden rechten op het vlak van de wetgevingsprocedure;

34. wijst erop dat de overige initiatieven ter vereenvoudiging van de wetgeving onderhevig 
zijn aan de normale wetgevingsprocedure en de hiervoor van kracht zijnde termijnen; stelt 
alles in het werk om de voorstellen van de Commissie zo snel mogelijk te behandelen,

35. wijst op het expliciete voorschrift van het Verdrag2 dat uitsluit dat de wetgeving die in de 
bepalingen van het verdrag niet voorzien is voor een gegeven gebied door het Parlement 
en de Raad wordt goedgekeurd;

36. waarschuwt ervoor dat er kan worden afgezien van de nodige wetgeving ten voordele van 
zelfregulering, mederegulering of ook andere niet-wetgevende maatregelen; is van oordeel 
dat de consequenties van dergelijke keuzes voor elk geval apart nauwkeurig moeten 
worden geanalyseerd, met inachtneming van het verdragsrecht en de specifieke rollen van 
de verschillende instellingen;

37. wijst er tegelijkertijd op dat "soft law"-instrumenten uiterst behoedzaam moeten worden 
gehanteerd, zonder daarbij de rechtszekerheid en de doorzichtigheid van de bestaande 
rechtsregels te schaden;

38. stelt met tevredenheid vast dat informatie en documenten die verband houden met de 
                                               
1 Zie punt 5 van het Derde voortgangsverslag over de strategie voor de vereenvoudiging van de regelgeving
(COM(2009)0017).
2 Artikel 296(3) VWEU.
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tenuitvoerlegging van wetgeving (comitologie) vlotter worden uitgewisseld en vooral dat 
de nieuwe regelgevingsprocedure met toetsing werkt; hoopt tegelijkertijd dat de overgang 
naar het nieuwe systeem, dat door het Verdrag van Lissabon werd ingevoerd, vlot en 
onverwijld zal verlopen;

39. stelt bovendien een reeks andere institutionele wijzigingen vast die door het Verdrag van 
Lissabon zijn ingevoerd en die invloed zullen hebben op de opstelling van de wetgeving 
in de Europese Unie; onderstreept in het bijzonder de betekenis van het Europees
burgerinitiatief en spreekt zijn waardering uit voor het door de Commissie hieromtrent 
opgestelde groenboek.

40. verzoekt de Commissie om in het licht van de bestaande resoluties van het Parlement 
inzake de controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht, volop gebruik te maken 
van de bestaande wetgeving overeenkomstig de artikelen 258 en 260 van het Verdrag van 
Lissabon, en in het bijzonder in de gevallen wanneer de lidstaten de omzetmaatregelen 
van de richtlijnen niet ter kennis brengen;

41. Verzoekt zijn Voorzitter om deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie (, en ...).
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TOELICHTING

Het verslag over "De wetgeving verbeteren" heeft betrekking op een groot aantal vragen. 
Naast de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid dient het de volledige strategie voor 
een betere regelgeving op Europees niveau te behandelen. Dit programma werd gestart door 
het Interinstitutioneel Akkoord "Beter wetgeven" van 2003 en was tijdens de vorige twee 
zittingsperioden het onderwerp van talrijke resoluties van het Parlement. De strategie bestaat 
voornamelijk uit het voorspellen van de sociale, economische en milieugerelateerde effecten 
van de besluitsvoorstellen, de vermindering van administratieve lasten en de vereenvoudiging 
en codificatie van de reeds bestaande wetgeving.

Dit ontwerpverslag heeft zowel betrekking op het vijftiende als het zestiende verslag van de 
Commissie inzake betere regelgeving voor de periode van 2007-2008, de Derde strategische 
evaluatie van het proces van betere regelgeving in de Europese Unie (van 28 januari 2009, 
inclusief bijlagen), het Actieprogramma ter vermindering van de administratieve lasten van 22 
oktober 2009, en ook andere door verschillende instellingen aangenomen documenten, 
waaronder de laatste resoluties van het Parlement inzake betere wetgeving en de controle op 
de toepassing van het Gemeenschapsrecht.

Dit verslag is bovendien het juiste kader voor de behandeling van een aantal essentiële
institutionele aspecten die verband houden met de inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon (op 1 december 2009) en die in de toekomst invloed zullen hebben op het wetgeven.

De belangrijkste aspecten behandeld in dit verslag zijn:

 De beginselen van subsidiariteit en evenredigheid
Deze beginselen vormen de basiseisen van het primaire recht en de correcte toepassing 
ervan zou moeten bijdragen tot een betere relatie tussen het Europese recht en de 
verwachtingen van de burgers. Anderzijds kunnen de lidstaten dankzij deze beginselen 
hun eigen wetgevingsbevoegdheden uitoefenen in de geest van samenwerking op 
verschillende overheidsniveaus en daarmee hun rechtszekerheid uitbreiden. Het Verdrag 
van Lissabon versterkt op aanzienlijke wijze de rol van de nationale parlementen op het 
vlak van het subsidiariteitsbeginsel. De Commissie stuurt nu reeds alle wetsvoorstellen 
naar de parlementen, maar tot nu toe sturen slechts een paar ervan regelmatig hun 
adviezen terug. Binnenkort moeten de nationale parlementen aangespoord worden om 
samen te werken of gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden.

 Effectbeoordeling
Dit is een fundamenteel element van het wetgevingsproces en het Parlement heeft er al 
vele malen op gewezen dat de diensten van de Commissie haar met de grootste mate van 
integriteit dienen voor te bereiden. In antwoord op de maatregelen van het Parlement heeft 
de Commissie in 2006 de Raad voor effectbeoordeling opgericht, dat een intern orgaan 
van de Commissie is en onder rechtstreeks toezicht van de voorzitter staat. Dit orgaan 
controleert de kwaliteit van de effectbeoordelingen alvorens het voorstel voor een 
wetgevend besluit als een officieel wetgevingsvoorstel aan de Commissie wordt 
voorgesteld. Gelet op de resultaten die de Raad tot nu toe met zijn optreden heeft geboekt, 
is het zaak dat zijn volledige onafhankelijkheid en billijke arbeidsomstandigheden worden 
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gewaarborgd. Momenteel bestaat de Raad uit vijf leden (of vijf plaatsvervangers) die 
ondersteuning krijgen ter waarde van vijftien voltijdequivalenten. Dat lijkt onvoldoende,
aangezien hij advies uitbrengt over effectbeoordelingen die vanuit alle directoraten-
generaal van de Commissie toestromen en betrekking hebben op alle rechtsgebieden.
Mede onder invloed van het advies van de Raad voor effectbeoordeling keurde de 
Commissie in januari 2009 nieuwe richtsnoeren goed over de voorbereiding van 
effectbeoordelingen.
De rapporteur vond het terecht dat bovenvermelde kwesties in dit voorstel worden 
vermeld, hoewel de Commissie juridische zaken tegelijkertijd een apart verslag 
voorbereidt over de voorbereiding van effectbeoordelingen.

 Vermindering van administratieve lasten
Gezien de ambitieuze doelstelling om de administratieve kosten die voortvloeien uit de 
Europese wetgeving tegen 2012 met 25 % te verminderen, reageerde de rapporteur zowel 
op de methodologie van de kostenmeting als op de samenwerking tussen de Europese 
instellingen en de lidstaten tijdens het reductieproces. Van groot belang is te weten dat op 
basis van de nulmeting van de administratieve kosten werd berekend dat 72 EU-
rechtshandelingen aanleiding hebben gegeven tot 486 verplichtingen voor 
informatieverstrekking, wat ertoe leidde dat in de lidstaten meer dan 10 000
omzettingsmaatregelen zijn goedgekeurd. Bovendien schat men dat 32 % van de uit de 
EU voortvloeiende administratieve lasten het gevolg zijn van de beslissing van bepaalde 
lidstaten om verder te gaan dan de EU-voorschriften ("vergulding") en van de 
ondoeltreffendheid van hun administratieve procedures. Dit toont het belang aan van de
rol die lidstaten spelen in het proces van de vermindering van de administratieve lasten en 
wijst er ook op dat de transpositie van het Europees recht op een grondige en actieve 
manier dient te worden gecontroleerd. In het licht van de door de Commissie in oktober 
2009 geformuleerde sectorale plannen voor de vermindering van de lasten, lijkt het 
wenselijk dat er een standpunt wordt ingenomen omtrent de verschillende 
wetgevingsvoorstellen. In dit project werd bovendien waardering uitgesproken voor de rol 
van de Groep van onafhankelijke belanghebbenden op hoog niveau inzake de
administratieve lasten, waarvan de voorzitter, Edmund Stoiber, in november 2009 te gast 
was bij de Commissie juridische zaken.

 Vereenvoudiging en codificatie van de wetgeving
Binnen deze context dient te worden nagedacht over het Derde voortgangsrapport inzake 
de strategie voor de vereenvoudiging van de regelgeving, dat informatie bevat over de 
concrete voorstellen en het tijdschema van de Commissie. Het Parlement zou nadrukkelijk 
zijn steun moeten betuigen aan de strategie en algemene doelstellingen van dit proces, 
hoewel de ervaring van de Commissie juridische zaken inzake de aanpassing van de 
wetgeving door middel van hervorming en codificatie erop wijst dat de interinstitutionele 
samenwerking beter kan.

Zes jaar na de ondertekening van het Interinstitutioneel Akkoord "Beter wetgeven" kunnen al 
bepaalde conclusies worden getrokken en kan de vraag worden gesteld hoe deze 
samenwerking nog kan worden verbeterd. De rapporteur vindt niet dat er in dit ontwerp 
voorstellen voor wijzigingen in de akkoorden dienen te worden geformuleerd (noch in de 
algemene benadering van de effectbeoordeling), maar wijst daarentegen op het belangrijke 
advies gegeven in het eindverslag van de werkgroep Parlementaire Hervorming en de 
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resolutie van 9 februari van dit jaar inzake het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het 
Parlement en de Commissie.

Met betrekking tot de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon wijst de rapporteur
bovendien nadrukkelijk op het Europees burgerinitiatief dat de burgers actief laat deelnemen 
aan het Europese wetgevingsproces. De rapporteur verzoekt de Commissie om de voorstellen 
van de uitvoeringsbepalingen zo snel mogelijk voor te leggen, wat de praktische uitvoering 
van de initiatieven mogelijk maakt. Bijzonder opmerkelijk is eveneens de door het Verdrag 
ingevoerde opdeling tussen gedelegeerde maatregelen en uitvoeringsmaatregelen.


