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ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over wijziging van het Reglement van het Europees Parlement tot aanpassing van de 
interne procedures wegens vereisten in verband met de vereenvoudiging van de 
communautaire wetgeving
(2005/2238(REG))

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel tot wijziging van zijn Reglement (B6-0582/2005),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, getiteld 
"Uitvoering van het Lissabon-programma van de Gemeenschap: een strategie voor de 
vereenvoudiging van de regelgeving" (COM(2005)0535),

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 15 en 16 juni 2006, inzonderheid punt 41,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 16 mei 2006 over een strategie voor de 
vereenvoudiging van de regelgeving1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 16 mei 2006 over het resultaat van de screening 
van wetgevingsvoorstellen die bij de wetgever hangende zijn2,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, getiteld "Betere 
regelgeving in de Europese Unie: een strategische evaluatie" (COM(2006)0689),

– gelet op de artikelen 201 en 202 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0000/2007),

A. overwegende dat het Parlement in voornoemde resolutie van 16 mei 2006 over een 
strategie voor de vereenvoudiging van de regelgeving in paragraaf 21 heeft toegezegd "na 
te denken over verbetering van zijn eigen procedures en interne wetgevende technieken 
om de vereenvoudigingen te bespoedigen, met inachtneming van de procedures die door 
het primair recht voorgeschreven zijn, in dit geval het EG-Verdrag",

B. overwegende dat de codificatie- en herschikkingstechnieken tot de belangrijkste 
instrumenten behoren om de communautaire wetgeving te vereenvoudigen in het kader 
van de nieuwe Lissabon-strategie ter bevordering van economische groei en 
werkgelegenheid,

C. overwegende dat het Reglement een bepaling bevat inzake codificatie die moet worden 
herzien, maar geen enkele bepaling inzake herschikking,

  
1 Aangenomen teksten van die datum, P6_TA(2006)0205. 
2 Aangenomen teksten van die datum, P6_TA(2006)0206.
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D. overwegende dat het Parlement door een herziening en verduidelijking van zijn 
procedures serieus wil bijdragen aan de vereenvoudigingsinspanningen en de Commissie 
wil aanmoedigen meer voorstellen in die richting te doen,

E. overwegende dat het wenselijk is dat de Raad soortgelijke stappen zet,

1. besluit onderstaande wijziging in zijn Reglement op te nemen;

2. wijst erop dat deze wijzigingen op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode in 
werking treden;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.

Bestaande tekst Amendementen

Amendement 1
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 
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 vindt plaats op basis van 
een advies van een adviesgroep bestaande 
uit de juridische diensten van het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie, overeenkomstig punt 4 van 
het Interinstitutioneel Akkoord van 20 
december 1994 voor een versnelde
werkmethode voor de officiële codificatie 
van wetteksten1.

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 verzoeken het voorstel te 
onderzoeken en een advies over de 
wenselijkheid van de codificatie uit te 
brengen.

  
1 PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.
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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. Als de voor juridische zaken bevoegde 
commissie van oordeel is dat het voorstel 
geen enkele inhoudelijke wijziging van de 
communautaire wetgeving met zich 
meebrengt, legt zij het voorstel ter 
goedkeuring middels een enkele stemming
aan het Parlement voor, met dien 
verstande dat amendementen op de tekst 
van het voorstel niet ontvankelijk zijn.
4. Als de voor juridische zaken bevoegde
commissie van oordeel is dat de 
voorgestelde codificatie inderdaad voldoet 
aan de in lid 3 gestelde voorwaarde, maar 
naar aanleiding van het advies van de 
terzake bevoegde commissie tot de 
conclusie komt dat codificatie met name 
vanwege nieuwe tussentijdse wijzigingen 
van de desbetreffende besluiten niet 
wenselijk is, verzoekt zij de Voorzitter de 
Commissie uit te nodigen zich binnen een 
door hem vastgestelde termijn uit te 
spreken over de mogelijkheden om het 
voorstel te wijzigen. Wanneer de 
Commissie laat weten niet voornemens te 
zijn haar voorstel te wijzigen of wanneer 
zij zich niet binnen de vastgestelde termijn 
heeft uitgesproken, kan de voor juridische 
zaken bevoegde commissie voorstellen het 
voorstel te verwerpen.
5. Als de voor juridische zaken bevoegde
commissie van oordeel is dat het voorstel 
een inhoudelijke wijziging van de 
communautaire wetgeving met zich 
meebrengt, stelt zij voor het voorstel te 
verwerpen.

Motivering

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 het aldus bij aan de pogingen tot
vereenvoudiging van het communautair recht.

De huidige versie van het artikel vertoont namelijk een aantal zwakke punten.
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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 
formuleert waarin de beraadslaging in de commissie tot uitdrukking komt". Artikel 43 
verwijst bovendien aan het einde van zijn twee eerste leden naar artikel 131, lid 1, tweede 
alinea, dat in het kader van de 'procedure ter plenaire vergadering zonder amendementen en 
zonder debat' voorziet in de mogelijkheid om het indienen van amendementen in de plenaire 
vergadering toe te staan.

Een dergelijke mogelijkheid is niet verenigbaar met het concept codificatie zelf en met het 
bestaande Interinstitutioneel Akkoord over dit onderwerp, met name de punten 6 en 8, 
waaruit kan worden afgeleid dat het Parlement en de Raad zich erop hebben vastgelegd geen 
inhoudelijke wijzigingen aan te brengen in een codificatievoorstel.

Het Parlement kan op grond van zijn interne organisatiebevoegdheid zichzelf beperkingen 
opleggen door zich ertoe te verbinden geen amendementen in te dienen in het geval van een 
codificatievoorstel dat geen inhoudelijke wijziging met zich meebrengt, zonder ervan af te 
zien "de verplichtingen welke voortvloeien uit het Verdrag1" uit te voeren in het kader van de 
'normale' wetgevingsprocedure2.

In lid 3 van de herziene versie wordt dit principe voortaan tot uitdrukking gebracht op een 
manier die ieder misverstand uitsluit.

Tot slot, voor het geval de voor juridische zaken bevoegde commissie tot de conclusie komt 
dat het codificatievoorstel van de Commissie een inhoudelijke wijziging van de 
communautaire wetgeving met zich meebrengt, is de meest logische oplossing - in het kader 
van een vereenvoudigingsstrategie - simpele verwerping van de tekst.

Als de Commissie zich in haar voorstel namelijk niet houdt aan de regels voor codificatie, dan 
is het niet meer dan redelijk dat het voorstel aan haar wordt teruggestuurd en dat zij wordt 
verzocht "haar huiswerk over te maken" (d.w.z. hetzij met een correct codificatievoorstel te 
komen, hetzij in plaats daarvan een herschikkingsvoorstel in te dienen als inhoudelijke 
wijzigingen onvermijdelijk zijn). 

Amendement 2
Artikel 80 bis (nieuw)

Artikel 80 bis
Herschikking

1. Wanneer een voorstel van de 
Commissie houdende aanneming van een 
besluit, waarbij in een enkele tekst de 
inhoudelijke wijzigingen van een of meer 

  
1 Artikelen 189 en 192 EEG-Verdrag.
2 Artikel 251 EEG-Verdrag.
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voorgaande besluiten en de ongewijzigde 
bepalingen van dit voorgaande besluit of 
deze voorgaande besluiten worden 
samengebracht (herschikkingsvoorstel), 
wordt voorgelegd aan het Parlement, 
wordt dit voorstel verwezen naar de voor 
juridische zaken bevoegde commissie. 
Deze commissie gaat na of het voorstel
geen andere inhoudelijke wijzigingen met 
zich meebrengt dan die welke als zodanig
zijn aangegeven. Dit onderzoek vindt 
plaats op basis van een advies van een 
adviesgroep bestaande uit de juridische 
diensten van het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie, overeenkomstig 
punt 9 van het Interinstitutioneel Akkoord 
van 20 december 1994 over een 
systematischer gebruik van de 
herschikking van besluiten1.
2. Als de voor juridische zaken bevoegde 
commissie van oordeel is dat het voorstel 
geen andere inhoudelijke wijzigingen met 
zich meebrengt dan die welke als zodanig 
zijn aangegeven, stelt zij de Voorzitter 
hiervan op de hoogte en wordt het 
voorstel, overeenkomstig artikel 40, door 
de Voorzitter verwezen naar de terzake 
bevoegde commissie voor behandeling 
volgens de normale procedure. 
In dit geval zijn amendementen op het 
voorstel, behalve dat zij moeten voldoen 
aan de voorwaarden van de artikelen 150 
en 151, slechts ontvankelijk als zij 
betrekking hebben op onderdelen van het 
voorstel die inhoudelijke wijzigingen 
bevatten, met dien verstande dat
amendementen op de ongewijzigd
gebleven bepalingen niet ontvankelijk 
zijn.
3. Laatstgenoemde amendementen 
kunnen evenwel van geval tot geval 
worden toegestaan door de terzake 
bevoegde commissie of, in voorkomend 
geval, door de Voorzitter in de plenaire 
vergadering, als deze van oordeel is dat er 

    
1 PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.
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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 met zich 
meebrengt dan die welke als zodanig zijn 
aangegeven, stelt zij voor het voorstel te 
verwerpen.

Motivering

Dit nieuwe artikel is geformuleerd naar het model van artikel 80 inzake codificatie. De 
behandeling van het herschikkingsvoorstel is verdeeld over de voor juridische zaken bevoegde 
commissie en de terzake bevoegde commissie volgens de verdeellijn van de tekst tussen 
'codificatie' en 'novatie'. Deze opdeling wordt in het voorstel van de Commissie als volgt
geformaliseerd: gewijzigde passages zijn gearceerd en ongewijzigde passages wit. De voor 
juridische zaken bevoegde commissie onderzoekt als eerste de tekst om te verifiëren of de 
Commissie vanuit formeel oogpunt deze twee elementen op voldoende duidelijke wijze en in 
overeenstemming met de criteria die zijn vastgesteld in het Interinstitutioneel Akkoord1 heeft 
ingediend en of de door de Commissie als ongewijzigd aangegeven bepalingen inderdaad 
geen inhoudelijke wijzigingen met zich meebrengen.

Vervolgens treedt de terzake bevoegde commissie aan om de gewijzigde delen van de tekst  
vanuit inhoudelijk oogpunt te behandelen, dat wil zeggen de geheel nieuwe bepalingen, de 
bestaande gewijzigde bepalingen en de geschrapte bepalingen.

Om ieder risico van verwarring of overlapping tussen deze twee functies uit te sluiten
behandelen de twee commissies de tekst in kwestie na elkaar.
Door deze manier van werken kunnen eventuele in de loop van de eerste fase aangebrachte 
verbeteringen in de presentatie ook in de tweede fase in aanmerking worden genomen.

Toch heeft de ervaring aangetoond dat het onderscheid tussen het codificerende deel en het 
vernieuwende deel van een herschikkingsvoorstel in de praktijk soms problemen kan 
opleveren in de commissies en aanleiding kan geven tot debatten over de ontvankelijkheid of 
niet-ontvankelijkheid van amendementen. Vandaar de behoefte om in bepaalde gevallen de 
behandeling uit te breiden tot de ongewijzigd gebleven bepalingen. In zijn recente resolutie 
over de vereenvoudiging van het communautair recht2, verwoordt het Parlement dit idee als 
volgt:

'[ Het Parlement] gaat ervan uit dat het Europees Parlement en de Raad, ter wille van een 

  
1 Punten 6 en 7 van het 'herschikkingsakkoord'.
2 Van 16.5.2006 over 'een strategie voor de vereenvoudiging van de regelgeving', gebaseerd op verslag  A6-
80/2006 van de Commissie juridische zaken (verslag Gargani).
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doeltreffende herschikking, er principieel van moeten afzien de gecodificeerde delen van 
wetgevingsbesluiten te wijzigen; [...]erkent evenwel dat er een speciale procedure dient te 
komen om het gecodificeerde gedeelte te kunnen wijzigen wanneer dit van cruciaal belang is 
om dit gedeelte met het te wijzigen deel in overeenstemming te brengen of het hierop te laten 
aansluiten.'1

De 'uitzonderlijke procedure' van lid 3 machtigt de commissievoorzitter of eventueel de 
voorzitter van de plenaire vergadering om van geval tot geval te besluiten of amendementen 
mogen worden toegelaten, hetgeen in overeenstemming is met hun klassieke rol om te 
beslissen over de ontvankelijkheid van amendementen.

  
1 Par. 16.
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TOELICHTING

Naar aanleiding van een voorstel tot wijziging van artikel 80 van het Reglement (Codificatie), 
ingediend door de heer Corbett1, heeft onze commissie toestemming gekregen een verslag op 
te stellen over de eventuele wijzigingen van het Reglement die erop gericht zijn de interne 
procedures van het Parlement aan te passen aan de eisen van de vereenvoudiging van de 
communautaire wetgeving2.

Deze stap past in het kader van het antwoord van het Parlement op het laatste initiatief van de 
Commissie inzake vereenvoudiging.3

Het Parlement heeft toegezegd "na te denken over verbetering van zijn eigen procedures en 
interne wetgevende technieken om de vereenvoudigingen te bespoedigen, met inachtneming 
van de procedures die door het primair recht voorgeschreven zijn, in dit geval het EG-
Verdrag".4

Het is noodzakelijk de bepaling in het Reglement over codificatie, artikel 80, te herzien door 
een specifieke procedure in te stellen die verschilt van de bestaande vereenvoudigde of 
versnelde procedures. Dit om tegelijkertijd aan de eisen van de codificatie zelf te voldoen en 
om de verplichtingen die het Parlement via interinstitutionele akkoorden heeft aanvaard in het 
Reglement op te nemen. 

Bovendien moet in het Reglement ook de techniek van de herschikking worden opgenomen 
door te voorzien in een eveneens specifieke procedure naar het model van de 
'codificatieprocedure'.

Het is opmerkelijk dat sinds de formalisering in een akkoord tussen de Commissie, het 
Parlement en de Raad in 20015, herschikking nooit in het Reglement is opgenomen. 
Waarschijnlijk werd dit niet als noodzakelijk of zelfs nuttig beschouwd. De voorwaarden voor 
de uitvoering van herschikking zoals die zijn vastgesteld in het akkoord, komen niet voor in 
het Reglement hoewel deze vanuit materieel oogpunt een van de 'andere procedures' vormen 
in de zin van hoofdstuk 11.

  
1 B6-0582/2005 van 26.10.2005.
2 Notulen van de plenaire vergadering van 15.12.2005.
3 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's van 25.10.2005, 'Uitvoering van het Lissabon-programma van de 
Gemeenschap: een strategie voor de vereenvoudiging van de regelgeving' COM(2005) 535 def.
4 Resolutie van het Europees Parlement van 16.5.2006 over een strategie voor de vereenvoudiging van de 
regelgeving (A6-0080/2006, paragraaf 21).
5 Interinstitutioneel akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van 
besluiten, PB 77 van 28.3.2002, p. 1.
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De invoering van een bepaling die specifiek gewijd is aan herschikking voorziet dus in deze 
leemte en beoogt, net als de herziening van artikel 80 over codificatie, de procedures van het 
Parlement te verduidelijken en, 'last but not least', de Commissie aan te moedigen meer 
herschikkingsvoorstellen uit te werken en aldus bij te dragen aan de vereenvoudiging van het  
communautair recht.

Wij moeten op Reglementsniveau antwoord kunnen geven op de vraag die zich soms opwerpt 
bij de behandeling van herschikkingsvoorstellen, namelijk in welke mate het codificerende 
gedeelte van een dergelijk voorstel kan worden gewijzigd door amendementen.
In een eerder werkdocument heeft de rapporteur vijf opties aangedragen om dit probleem op 
te lossen. De oplossing die is aangehouden in lid 4 van het nieuwe artikel lijkt de rapporteur 
het best te beantwoorden aan de noodzaak tot een zekere flexibiliteit in uitzonderlijke situaties 
en de wens om de procedures niet onnodig te compliceren met inachtneming van de klassieke 
bevoegdheden van de commissievoorzitter en de voorzitter van de plenaire vergadering.
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VOORSTEL TOT WIJZIGING
VAN HET REGLEMENT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

B6-0582/2005

Bestaande tekst Amendementen

Amendement 1
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 
houdende officiële codificatie of 
vereenvoudiging 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.

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 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 of vereenvoudiging. De terzake 
bevoegde commissie brengt in voorkomend 
geval vooraf advies uit.

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. In afwijking van het in artikel 43, lid 3 
bepaalde mag de vereenvoudigde procedure 
over een voorstel tot officiële codificatie of 
vereenvoudiging 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.
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