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Bestaande tekst Amendementen

Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud

Amendement 3
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 codificatie van de communautaire 
wetgeving aan het Parlement wordt 
voorgelegd, wordt het verwezen naar de 
voor juridische zaken bevoegde commissie. 
Deze commissie gaat na of het voorstel zich 
beperkt tot louter codificatie zonder 
inhoudelijke wijziging. Dit onderzoek wordt 
verricht op basis van een advies van een 
adviesgroep bestaande uit de juridische 
diensten van het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie1.
_____________

1 Punt 4 van het Interinstitutioneel Akkoord van 20 
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december 1994 voor een versnelde werkmethode 
voor de officiële codificatie van wetteksten, PB C 
102 van 4.4.1996, blz. 2.

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt gevolg gegeven aan tijdens de eerste behandeling in de commissie 
gemaakte opmerkingen. De formulering van lid 1 is bijgevolg enigszins aangepast.

Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud

Amendement 4
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 commissie die ten principale bevoegd 
was voor de wetteksten die het voorwerp 
van de codificatie vormen, kan op eigen 
verzoek of op verzoek van de voor 
juridische zaken bevoegde commissie
worden geraadpleegd.

Or. fr

Motivering

Herformulering om de mogelijkheid te creëren dat de commissie die ten principale bevoegd 
was voor de wetteksten die het voorwerp van de codificatie vormen, op verzoek van de voor 
juridische zaken bevoegde commissie dan wel op eigen verzoek wordt geraadpleegd.

Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud

Amendement 5
Artikel 80, lid 3

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 

3. Als de voor juridische zaken bevoegde 
commissie van oordeel is dat met het 
voorstel geen enkele inhoudelijke wijziging 
wordt aangebracht, legt zij het voorstel ter 
goedkeuring aan het Parlement voor; 
amendementen op de tekst van het voorstel 
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juridische zaken bevoegde commissie of 
van de terzake bevoegde commissie. 

zijn niet ontvankelijk.

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt gevolg gegeven aan tijdens de eerste behandeling in de commissie 
gemaakte opmerkingen. De formulering van lid 3 is bijgevolg enigszins aangepast. 

Amendement ingediend door Richard Corbett

Amendement 6
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 de oorspronkelijke wettekst 
verantwoordelijke commissie kan advies 
uitbrengen over de wenselijkheid van 
codificatie.

Or. en

Amendement ingediend door Jo Leinen

Amendement 7
Artikel 80

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 
overeenkomstig het Interinstitutioneel 
Akkoord over de codificatie van wetteksten1

aan het Parlement wordt voorgelegd, wordt 
het verwezen naar de voor juridische zaken 
bevoegde commissie. De commissie gaat 
met inachtneming van het toepasselijk 
Interinstitutioneel Akkoord na of met het
voorstel inhoudelijke wijzigingen worden
aangebracht in de bestaande communautaire 
wetgeving. 

2. De voorzitter van de ten principale 
bevoegde commissie of de door deze 

2. De commissie kan de voor de inhoud van 
het voorstel bevoegde commissie om advies 
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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. 

inzake de wenselijkheid van codificatie 
verzoeken. 

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. Amendementen op de tekst van het 
voorstel zijn niet ontvankelijk. Zij kunnen 
bij wijze van uitzondering door de 
commissievoorzitter worden toegestaan, 
indien zij geen inhoudelijke wijziging in het 
voorstel aanbrengen en tot een akkoord met 
de Raad kunnen leiden.

4. Indien de commissie vaststelt dat de 
bestaande communautaire wetgeving door 
het voorstel inhoudelijk wordt gewijzigd, 
wordt het voorstel beschouwd als zijnde 
verworpen.
5. Het verslag van de commissie wordt door 
het Parlement volgens de procedure zonder
debat en zonder amendementen behandeld.

_______________
1 PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2, opgenomen als 
Bijlage ... bij dit Reglement.

Or. de

Motivering

De speciale, versnelde en vereenvoudigde procedure voor codificatie zou in het Parlement 
moeten worden toegepast, wanneer de Commissie zich in haar voorstel op het bestaande 
Interinstitutioneel Akkoord over de codificatie van wetteksten beroept.

Door de voorgestelde herziening van het codificatieartikel van het Reglement rationaliseert 
het Parlement zijn procedures, stemt het deze af op de verplichtingen die het op dit gebied 
met de Commissie en de Raad is aangegaan, moedigt het de Commissie aan meer 
codificatievoorstellen in te dienen en draagt aldus bij aan de pogingen tot vereenvoudiging 
van het communautair recht.

De huidige versie van het artikel vertoont namelijk een aantal zwakke punten.

Het eerste lid van het artikel verwijst naar de vereenvoudigde procedure van artikel 43 in zijn 
geheel. Maar in het tweede lid van dit artikel wordt voorzien in het 'alternatief' dat de 
voorzitter van de geraadpleegde commissie of de rapporteur "een aantal amendementen 
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formuleert waarin de beraadslaging in de commissie tot uitdrukking komt". In artikel 43 
wordt bovendien aan het einde van lid 2 naar artikel 131, lid 1, tweede alinea verwezen, dat 
in het kader van de 'procedure ter plenaire vergadering zonder amendementen en zonder 
debat'  in de mogelijkheid voorziet om indiening van amendementen ter plenaire vergadering 
toe te staan.

Een dergelijke mogelijkheid is niet verenigbaar met het concept van codificatie op zich, noch  
met het bestaande Interinstitutioneel Akkoord over dit onderwerp1, met name de punten 6 en 
8, waaruit kan worden afgeleid dat het Parlement en de Raad zich ertoe wensen te verplichten
geen inhoudelijke wijzigingen aan te brengen in een codificatievoorstel.

De indiening van amendementen zou alleen bij wijze van uitzondering moeten worden 
toegestaan, wanneer zij geen wijzigingen in de inhoud van het voorstel aanbrengen en 
bedoeld zijn om een akkoord met de Raad te bereiken. Over eventueel noodzakelijke
aanpassingen in de vorm van de voorgestelde wettekst zonder de inhoud ervan te wijzigen zou 
in de commissie of de werkgroepen van de Raad kunnen worden beraadslaagd.

Indien de voor juridische zaken bevoegde commissie tot de conclusie komt dat de
communautaire wetgeving niet ingrijpend door het codificatievoorstel wordt gewijzigd, dan 
zal zij, indien zij codificatie wenselijk acht, het Parlement aanbevelen daarmee akkoord te 
gaan. In sommige gevallen zal de commissie pas advies uitbrengen na oplossing van nog 
hangende kwesties. Voor dergelijke gevallen is geen uitdrukkelijke regeling in het Reglement 
vereist. Mocht de commissie daarentegen vaststellen dat het voorstel de wettekst inhoudelijk 
wijzigt, dan moet het voorstel als zijnde verworpen worden beschouwd, aangezien de 
overgang van codificatie in een normale wetgevingsprocedure niet met het gesloten 
Interinstitutioneel Akkoord verenigbaar is.

In het kader van deze procedure hebben een debat en verdere amendementen ter plenaire 
vergadering geen enkele zin.

  
1 PB C 102 van  4.4.1996, blz. 2
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Amendement ingediend door Marie-Line Reynaud

Amendement 8
Artikel 80 bis (nieuw)

Artikel 80 bis
Herschikking

1. Wanneer een voorstel van de Commissie 
tot herschikking van de communautaire 
wetgeving aan het Parlement wordt
voorgelegd, wordt het verwezen naar de 
voor juridische zaken bevoegde commissie. 
Deze commissie gaat na of het voorstel
geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat  
dan die welke als zodanig zijn aangegeven. 
Dit onderzoek wordt verricht op basis van 
het advies van de adviesgroep bestaande uit 
de juridische diensten van het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie. 1

2. Als de voor juridische zaken bevoegde 
commissie van oordeel is dat het voorstel 
geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat
dan die welke als zodanig zijn aangegeven, 
stelt zij de Voorzitter hiervan op de hoogte 
en wordt het voorstel, overeenkomstig 
artikel 40, naar de bevoegde commissie 
verwezen voor behandeling volgens de 
gebruikelijke procedure.

In dit geval zijn amendementen op het 
voorstel, onverminderd de in de artikelen 
150 en 151 vastgelegde voorwaarden, 
slechts ontvankelijk, indien zij betrekking 
hebben op onderdelen van het voorstel die
inhoudelijke wijzigingen bevatten;
amendementen op ongewijzigd gebleven 
bepalingen zijn niet ontvankelijk.
3. Zulke amendementen kunnen evenwel 
bij wijze van uitzondering van geval tot 
geval worden toegestaan door de voorzitter 
van de bevoegde commissie of, in 
voorkomend geval, door de Voorzitter van
de plenaire vergadering, als deze van 



AM\653143NL.doc 7/10 PE 384.592v01-00

NL

oordeel is dat er dwingende redenen 
bestaan in verband met de interne 
coherentie van de tekst of de samenhang
tussen de amendementen van het 
Parlement op de door het voorstel 
aangebrachte inhoudelijke wijzigingen en 
de ongewijzigd gebleven bepalingen.
4.. Als de voor juridische zaken bevoegde 
commissie van oordeel is dat het voorstel 
andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan 
die welke als zodanig zijn aangegeven, stelt 
zij voor het voorstel te verwerpen.
___________
1 Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 
over een systematischer gebruik van de 
herschikking van besluiten, PB C 77 van 28.3.2002, 
blz. 1.

Or. fr

Motivering

Hiermee wordt gevolg gegeven aan tijdens de eerste behandeling in de commissie gemaakte 
opmerkingen en wordt de formulering enigszins aangepast. 

Amendement ingediend door Richard Corbett

Amendement 9
Artikel 80 bis (nieuw), lid 3

3. Zulke amendementen kunnen evenwel 
van geval tot geval worden toegestaan door 
de voorzitter van de bevoegde commissie of, 
in voorkomend geval, door de Voorzitter
van de plenaire vergadering, als deze van 
oordeel is dat er dwingende redenen 
bestaan in verband met de interne 
coherentie van de tekst of de samenhang
tussen de amendementen van het 
Parlement op de door het voorstel 
aangebrachte inhoudelijke wijzigingen en 
de ongewijzigd gebleven bepalingen. Deze 
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redenen moeten in de motivering bij het 
amendement worden vermeld.

Or. en

Amendement ingediend door Richard Corbett

Amendement 10
Artikel 80 bis (nieuw), lid 4

4. Als de voor juridische zaken bevoegde 
commissie van oordeel is dat het voorstel 
andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan 
die welke als zodanig in het voorstel zijn 
aangegeven, stelt zij de Voorzitter hiervan 
op de hoogte die het voorstel, 
overeenkomstig artikel 40, naar de 
bevoegde commissie verwijst voor 
behandeling volgens de gebruikelijke
procedure, waarbij de beperking van lid 2 
niet geldt.

Or. en

Amendement ingediend door Jo Leinen

Amendement 11
Artikel 80 bis (nieuw)

Artikel 80bis
Herschikking

1. Wanneer een voorstel van de Commissie 
tot herschikking van een besluit
overeenkomstig het Interinstitutioneel 
Akkoord over een systematischer gebruik 
van de herschikking van besluiten1 aan het 
Parlement wordt voorgelegd, wordt dit 
voorstel naar de voor juridische zaken 
bevoegde commissie als medeadviserende 
commissie verwezen.
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2. De voor juridische zaken bevoegde 
commissie gaat overeenkomstig het 
toepasselijk Interinstitutioneel Akkoord na
welke bepalingen van het geldende besluit
in het voorstel zonder inhoudelijke 
wijzigingen zijn overgenomen.
3. Op bepalingen die blijkens het advies van 
de voor juridische zaken bevoegde 
commissie in het voorstel ongewijzigd zijn 
gebleven, zijn geen amendementen 
mogelijk. De voorzitter van de bevoegde 
commissie kan bij wijze van uitzondering 
evenwel  toch amendementen op zulke 
bepalingen toestaan, wanneer wijziging 
ervan noodzakelijk blijkt om 
tegenstrijdigheden of incoherenties in de 
tekst te voorkomen of deze amendementen 
onlosmakelijk verbonden zijn met andere 
ontvankelijke amendementen
Wanneer de bevoegde commissie op een 
dergelijke bepaling amendementen heeft 
ingediend, dan kunnen voor de 
behandeling ter plenaire vergadering ook
andere amendementen daarop worden 
ingediend.
_______________
1 Goedgekeurd bij resolutie van 3 juli 2001, PB C 
65 E van 14.3.2002, blz. 42, opgenomen als Bijlage 
... bij het Reglement.

Or. de

Motivering

.Dit nieuwe artikel is geformuleerd naar het model van artikel 80 betreffende codificatie. 
Wanneer de Commissie zich bij een wetgevingsvoorstel op het Interinstitutioneel Akkoord 
over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten1 beroept, dient de 
behandeling van het herschikkingsvoorstel te worden verdeeld over de bevoegde commissie 
en de voor juridische zaken bevoegde commissie als medeadviserende commissie 
overeenkomstig de in het voorstel van de Commissie formeel aangegeven verdeling
(gewijzigde passages zijn gearceerd en ongewijzigde passages wit). Het lijkt namelijk zinvol 
dat de terzake bevoegde commissie de voorgestelde wijzigingen verifieert, terwijl de voor 

  
1 Goedgekeurd bij resolutie van 3 juli 2001, PB C 65 E van 14.3.2002, blz. 42, opgenomen als Bijlage ... Bij het 
Reglement
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juridische zaken bevoegde commissie in  het kader van een advies nagaat, of de 
gecodificeerde delen in overeenstemming zijn met de in het Interinstitutioneel Akkoord 
vastgelegde criteria. In dit opzicht is alleen een regeling voor de inschakeling van de 
medeadviserende commissie nodig, daar de verwijzing naar de bevoegde commissie 
overeenkomstig de algemene bepalingen van artikel 40 en artikel 179 plaatsvindt.

Om te garanderen dat de herschikkingsprocedure daadwerkelijk tot vereenvoudiging leidt, 
moeten amendementen op onderdelen van het voorstel, waarvan het codificerend karakter in 
het advies van de voor juridische zaken bevoegde commissie werd bevestigd, bij de 
behandeling door de bevoegde commissie in beginsel niet ontvankelijk zijn. Amendementen 
kunnen alleen betrekking hebben op onderdelen van de tekst, die wijzigingen ten opzichte van 
het tot dusverre geldende recht bevatten (volledig nieuwe bepalingen, respectievelijk 
schrapping van bestaande bepalingen). 

In het kader van een uitzonderlijke procedure moet de voorzitter van de commissie dan ook de 
bevoegdheid krijgen amendementen op bepalingen in het codificerende gedeelte met 
inachtneming van beperkende criteria bij wijze van uitzondering toe te staan

Wanneer de amendementen op het codificerend deel die door de voorzitter van de bevoegde 
commissie werden toegestaan, door de commissie werden goedgekeurd, dan moeten ook 
andere indieners voor de behandeling ter plenaire vergadering de mogelijkheid krijgen 
amendementen op deze bepalingen in te dienen.


