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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur voor advies is het over het geheel genomen eens met de benadering van de 
rapporteur van de ten principale bevoegde commissie. Het is een van de primaire 
verplichtingen van het Europees Parlement dat het zijn procedures en interne 
wetgevingsprocedures verbetert om dossiers inzake vereenvoudiging van wetgeving sneller te 
kunnen verwerken.

Dit werk mag echter geen afbreuk doen aan de in het primaire recht verankerde procedures, 
met name de medebeslissingsprocedure, waarin de rol van het Parlement van het grootste 
belang is door de democratische bijdrage die het levert aan het besluitvormingsproces van de 
EU. Kortom, elke wijziging in de interne procedures van het Parlement moet in 
overeenstemming zijn met de relevante Verdragsbepalingen.

De rapporteur voor advies stelt daarom bepaalde wijzigingen in het Reglement voor die in 
aanmerking genomen moeten worden, wil men bereiken dat de doelstellingen op het gebied 
van vereenvoudiging voldoende geloofwaardig en haalbaar zijn.

Herziening van artikel 80 lijkt geboden om het mechanisme voor goedkeuring van 
codificaties te stroomlijnen in het licht van de verplichtingen die alle relevante partijen zijn 
aangegaan met betrekking tot het proces van vereenvoudiging van wetgeving. Het gewijzigde 
artikel 80 zal de Commissie juridische zaken in staat stellen het toepassingsgebied van een 
codificatievoorstel onder de loep te nemen en het rechtstreeks naar de plenaire vergadering te 
verwijzen als het geen inhoudelijke wijzigingen bevat. Als dat wel het geval is, zal de 
Commissie juridische zaken voorstellen het voorstel van de Commissie te verwerpen.

Dan moet er een nieuw artikel 80 bis worden ingevoegd met een speciale procedure voor de 
herschikking van wetgevingsteksten. Zoals het EP al heeft aangegeven in zijn resolutie over 
een strategie voor de vereenvoudiging van de regelgeving, is herschikking naast codificatie 
een van de primaire methoden ter vereenvoudiging van het acquis communautaire en dient op 
zo groot mogelijke schaal te worden toegepast.

Het nieuwe artikel 80 bis zal de Commissie juridische zaken dus machtigen tot het 
behandelen van eventuele herschikkingsvoorstellen. Elk voorstel zal ter behandeling worden 
verwezen naar de bevoegde commissie, die al naar gelang het resultaat van de toetsing door 
de Commissie juridische zaken over speciale wijzigingsbevoegdheden zal beschikken.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
constitutionele zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Huidige tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
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Artikel 80, lid 1

1. Wanneer een voorstel van de Commissie 
houdende officiële codificatie van de 
communautaire wetgeving aan het Parlement 
wordt voorgelegd, wordt het verwezen naar 
de voor juridische zaken bevoegde 
commissie. Wanneer blijkt dat met het 
voorstel geen inhoudelijke wijziging wordt 
aangebracht in de bestaande 
communautaire wetgeving, is de procedure 
overeenkomstig artikel 43 van toepassing.

1. Wanneer een voorstel van de Commissie 
houdende officiële codificatie van de 
communautaire wetgeving aan het Parlement 
wordt voorgelegd, wordt het verwezen naar 
de voor juridische zaken bevoegde 
commissie. Deze behandelt het voorstel om 
zich ervan te vergewissen dat het 
uitsluitend een codificatie behelst die geen 
materiële wijzigingen bevat.

Motivering

Dit amendement beoogt een vereenvoudiging van de behandeling van codificatievoorstellen 
in de voor juridische zaken bevoegde commissie door middel van een duidelijker tekst en een 
aangescherpte procedure. Door de verwijzing naar artikel 43 te schrappen, wordt namelijk 
een onnodig complexe situatie op commissieniveau vermeden, terwijl de bestaande 
prerogatieven van de plenaire vergadering ongewijzigd blijven. Daardoor wordt de eerste 
fase in de procedure, die zich in de Commissie juridische zaken afspeelt, eenvoudiger en 
doeltreffender.

Amendement 2
Artikel 80, lid 2

2. De voorzitter van de ten principale 
bevoegde commissie of de door deze 
commissie benoemde rapporteur kan 
deelnemen aan de behandeling en 
uitwerking van het voorstel inzake 
codificatie. De terzake bevoegde commissie
brengt in voorkomend geval vooraf advies 
uit.

2. De voor juridische zaken bevoegde 
commissie kan de terzake bevoegde 
commissie om een advies verzoeken.

Motivering

De voorgestelde wijziging houdt in dat de Commissie juridische zaken de terzake bevoegde 
commissie om een advies kan vragen dat als inschatting van laatstgenoemde commissie wordt 
meegenomen bij de behandeling van het codificatievoorstel. Dit is de thans gevolgde praktijk 
en biedt de terzake bevoegde commissie in elk geval de mogelijkheid zich desgevraagd in een 
advies uit te spreken. Daardoor wordt de eerste fase in de procedure, die zich in de 
Commissie juridische zaken afspeelt, eenvoudiger en helderder.

Amendement 3
Artikel 80, lid 3
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3. In afwijking van het in artikel 43, lid 3 
bepaalde mag de vereenvoudigde procedure 
over een voorstel tot officiële codificatie 
niet worden gevolgd, indien hiertegen 
bezwaar wordt gemaakt door de 
meerderheid van de leden van de voor 
juridische zaken bevoegde commissie of van 
de terzake bevoegde commissie.

3. Indien de voor juridische zaken bevoegde 
commissie tot de conclusie komt dat het 
voorstel geen materiële wijzigingen op
communautaire wetgeving bevat, legt zij het 
voor aan het Parlement ter goedkeuring in 
één enkele stemming aangezien 
amendementen op de tekst van het voorstel 
niet ontvankelijk zijn. 

Motivering

In de artikelen 43 en 131, respectievelijk in het kader van de "vereenvoudigde procedure" en 
van de "procedure ter plenaire vergadering zonder amendementen en zonder debat", wordt 
voorzien in de mogelijkheid dat amendementen op het voorstel worden ingediend.
Deze mogelijkheid is evenwel strijdig met het begrip codificatie zelf en met het 
interinstitutioneel akkoord, inzonderheid punt 6, waaruit kan worden afgeleid dat het 
Parlement en de Raad zich hebben bereid verklaard om geen inhoudelijke wijzigingen aan te 
brengen in een codificatievoorstel.

Amendement 4
Artikel 80, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Indien de voor juridische zaken 
bevoegde commissie tot de conclusie komt 
dat het voorstel wel materiële wijzigingen 
op communautaire wetgeving bevat, stelt zij 
voor het voorstel te verwerpen.

Motivering

Verwerping lijkt meer voor de hand te liggen dan de overgang naar een normale procedure. 
Want als de Europese Commissie zich in haar voorstel niet houdt aan de codificatieregels, 
dan is het in het kader van een vereenvoudigingsstrategie logischer om dit voorstel terug te 
verwijzen en de Commissie te vragen "haar tekst te herzien" (bijvoorbeeld door een 
herschikkingsvoorstel in te dienen) om de werklast van het Parlement niet te vergroten.  

Amendement 5
Artikel 80 bis (nieuw)

Artikel 80 bis
1. Wanneer een voorstel van de Commissie 
houdende officiële herschikking van de 
communautaire wetgeving aan het 
Parlement wordt voorgelegd, wordt het 
verwezen naar de voor juridische zaken 
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bevoegde commissie, die het voorstel 
behandelt. Onder een voorstel houdende 
officiële herschikking van de 
communautaire wetgeving wordt verstaan 
een voorstel voor de aanneming van een 
rechtsbesluit bestaande uit één enkele tekst 
waarmee materiële wijzigingen worden 
aangebracht in bestaande rechtsbesluiten 
en tegelijkertijd de daarin opgenomen 
bepalingen waarvan het de bedoeling is dat 
zij ongewijzigd blijven, worden 
gecodificeerd. De vorige besluiten worden 
door het nieuwe besluit vervangen en 
ingetrokken.  
2. Indien de voor juridische zaken bevoegde 
commissie tot de conclusie komt dat het 
voorstel geen andere materiële wijzigingen 
op communautaire wetgeving bevat dan die 
welke in het voorstel zelf duidelijk als 
zodanig zijn aangegeven, stelt zij de 
Voorzitter hiervan in kennis, die 
overeenkomstig artikel 40 het voorstel in 
kwestie ter behandeling naar de terzake 
bevoegde commissie verwijst, zodat het 
volgens de normale procedure voor 
wetgevingsvoorstellen kan worden 
behandeld. In dit geval zijn overeenkomstig 
de in de artikelen 150 en 151 vermelde 
voorwaarden amendementen op het 
voorstel alleen ontvankelijk als zij 
betrekking hebben op de delen van het 
voorstel die materiële wijzigingen bevatten. 
Amendementen op bepalingen waarvan het 
de bedoeling is dat zij ongewijzigd blijven, 
zijn derhalve niet ontvankelijk. 
3. De voorzitter van de terzake bevoegde 
commissie kan evenwel dergelijke 
amendementen, wanneer zij door 
individuele leden worden ingediend, 
ontvankelijk verklaren als deze op grond 
van de samenhang tussen de tekst en de 
materiële wijzigingen in het voorstel 
objectief gezien noodzakelijk zijn. Dezelfde 
bepaling geldt mutatis mutandis voor 
plenaire vergaderingen. 
4. Indien de voor juridische zaken bevoegde 
commissie tot de conclusie komt dat het 
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voorstel andere materiële wijzigingen op 
communautaire wetgeving bevat dan die 
welke in het voorstel zelf duidelijk als 
zodanig zijn aangegeven, stelt zij voor het 
voorstel te verwerpen.

Motivering
Verwerping lijkt meer voor de hand te liggen dan de overgang naar een normale procedure. 
Want als de Europese Commissie zich in haar voorstel niet houdt aan de herschikkingsregels, 
dan is het in het kader van een vereenvoudigingsstrategie logischer om dit voorstel terug te 
verwijzen en de Commissie te vragen "haar tekst te herzien" (bijvoorbeeld door een adequaat 
herschikkingsvoorstel in te dienen) om de werklast van het Parlement niet te vergroten.
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