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MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
DE UITVOERING VAN HET ACTIEKADER: "ACTUALISERING
EN VEREENVOUDIGING VAN HET ACQUIS COMMUNAUTAIRE"
In deze mededeling wordt de balans opgemaakt van de uitvoering van het actiekader van de
Commissie van februari 2003 “actualisering en vereenvoudiging van het acquis
communautaire”1.
Dit initiatief geeft uitvoering aan één van de acties in het initiatief "Vereenvoudiging en
verbetering van de regelgeving" van juni 20022 en heeft tot doel te zorgen voor een duidelijk,
effectief, bijgewerkt en gebruiksvriendelijk afgeleid Gemeenschapsrecht. Het komt ook
tegemoet aan de doelstelling om het regelgevingskader waarbinnen de ondernemingen actief
zijn, te verbeteren en zo hun concurrentievermogen te vergroten, zoals bepaald in de strategie
van Lissabon. Momenteel wordt nieuwe gemeenschappelijke wetgeving steeds vaker
onderworpen aan een effectbeoordeling. Het huidige initiatief voor de “actualisering en
vereenvoudiging van het acquis communautaire” is een aanvulling hierop, doordat het gericht
is op vereenvoudiging en actualisering van bestaande wetgeving.
In het tweede voortgangsverslag, dat is opgenomen in de bijlage bij deze mededeling3, wordt
tot in detail weergegeven welke vooruitgang er is geboekt tijdens fase II (oktober 2003 maart 2004) en worden de geplande acties tijdens fase III (april – december 2004) geschetst.
Deze acties vormen een wijziging op het lopende programma van de Commissie voor
actualisering en vereenvoudiging4.
De opstelling van dit verslag valt samen met een stijgende belangstelling voor betere
regelgeving in het algemeen en vereenvoudiging in het bijzonder, in de EU en de lidstaten.
Dit wordt weerspiegeld in het gezamenlijk initiatief inzake een hervorming op
regelgevingsgebied van 26 januari 2004 van de vier voorzitterschappen van de Raad in 2004
en 2005, in de conclusies van de Europese Raad van dit voorjaar en in de lopende
werkzaamheden van de Raad.
In antwoord op deze hernieuwde politieke impuls heeft de Commissie zich ertoe verbonden
haar werkzaamheden op het vlak van de actualisering en vereenvoudiging van het acquis
communautaire te intensiveren, zonder echter de brede basis van het in februari 2003
goedgekeurde actiekader fundamenteel te veranderen.
De Commissie heeft in februari 2003 de andere instellingen en de lidstaten geraadpleegd over
het voorgestelde actiekader, maar zij heeft weinig reacties ontvangen. Daarom verwelkomt zij
de in maart 2004 door de Europese Raad aangegane verbintenis om tegen eind 2004 de
prioriteiten van de Raad vast te stellen voor de actualisering en vereenvoudiging van de
Gemeenschapswetgeving. De Commissie zal in toekomstige nieuwe versies van haar lopende
meerjarenprogramma rekening houden met deze prioriteiten en de voorstellen van andere
instellingen en belanghebbenden. De interinstitutionele overeenkomst “Wetgeving
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verbeteren”, die in december 2003 in werking trad, dient de verdere actualisering en
vereenvoudiging van het acquis communautaire te vergemakkelijken.
Over het algemeen vordert de uitvoering van het ambitieuze kader van de Commissie voor de
actualisering en vereenvoudiging van het acquis communautaire bevredigend. De resultaten
van fase II bevestigen dat het proces nog steeds goed vordert, alhoewel er ook vertragingen
zijn bij de uitvoering van bepaalde belangrijke maatregelen. Zo lag in de fasen I en II de
eerste prioriteit van de Commissie bij het in goede banen leiden van het uitbreidingsproces,
waardoor de activiteiten op andere gebieden, waaronder actualisering en vereenvoudiging van
het acquis communautaire, trager verliepen.
1.

Vereenvoudiging van de inhoud van afgeleide Gemeenschapswetgeving

Het initiatief van februari 2003 was het startschot van een proces van onderzoek in de
beleidssectoren om mogelijke vereenvoudigingen op te sporen. Sinds februari 2003 zijn 21
beleidssectoren onderzocht (13 sectoren waren al tijdens fase II onderzocht). Het onderzoek
zal op alle beleidsterreinen worden voortgezet om te garanderen dat alle
vereenvoudigingsmogelijkheden benut worden.
Het lopende programma voor specifieke vereenvoudigingsinitiatieven wordt volgens plan
breed toegepast. Binnen het actiekader treft de Commissie voorbereidingen voor de
vereenvoudiging van een omvangrijke reeks Gemeenschapswetgeving (meer dan 60
wetteksten). Voor eind maart 2004 heeft de Commissie 30 initiatieven met
vereenvoudigingseffect goedgekeurd (18 initiatieven zijn tijdens fase I goedgekeurd en 12
tijdens fase II) en de meeste binnen de vastgestelde termijnen. Bovendien worden er nog
steeds vereenvoudigingsvoorstellen ingediend. Zo zijn er 8 nieuwe initiatieven toegevoegd
aan het lopende programma voor fase II (zoals aangekondigd in het eerste
voortgangsverslag5) en er worden in het tweede voortgangsverslag nog 12 nieuwe wetteksten
aangekondigd die in fase III voor vereenvoudiging in aanmerking komen. Bovendien heeft de
Commissie 5 vereenvoudigingsinitiatieven goedgekeurd tijdens de fasen I en II, al waren deze
niet als zodanig aangekondigd.
De echte voordelen van de vereenvoudiging worden pas zichtbaar na goedkeuring door de
wetgever en inwerkingtreding van de vereenvoudigde wetgeving. Tegen het einde van fase II
waren 20 voorstellen voor vereenvoudiging van wetgeving in behandeling bij de wetgever (8
hiervan zijn voorgesteld vóór februari 2003). De Commissie dringt er daarom bij het
Parlement en de Raad op aan de vereenvoudigingsvoorstellen snel goed te keuren en de
vereenvoudigingsdoelstellingen prioriteit te geven boven andere doelstellingen,
overeenkomstige de interinstitutionele overeenkomst “Wetgeving verbeteren”.
Het tweede voortgangsverslag biedt gedetailleerde informatie over de soort vereenvoudiging
die wordt nagestreefd wat betreft: (1) vereenvoudiging van wetgeving, (2) vereenvoudiging
van administratieve procedures voor (EU- of nationale) overheden en (3) vereenvoudiging
van de administratieve rompslomp voor de particuliere sector (met name voor
ondernemingen). Met het oog op de prioriteiten die zijn goedgekeurd door de Europese Raad
van maart 2004 dient te worden opgemerkt dat de Commissie voor maart 2004 al 25
initiatieven heeft aangenomen die zouden kunnen bijdragen tot het terugdringen van de
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administratieve last van de particuliere sector (waaronder 8 wetgevingsvoorstellen die al vóór
februari 2003 zijn ingediend).
Ook moet eraan herinnerd worden dat er voortdurend gepoogd wordt de EU-wetgeving te
verbeteren wat kwaliteit en duidelijkheid van de teksten betreft en dat er hiervoor
gedetailleerde richtsnoeren zijn opgesteld in het interinstitutionele akkoord van 1998
betreffende de redactionele kwaliteit van de communautaire wetgeving.
2.

Vermindering van het volume van het acquis communautaire

In 2001 heeft de Commissie zichzelf ten doel gesteld het volume van het acquis
communautaire voor het einde van haar zittingsperiode te verminderen met 25% (hetgeen
overeenkomt met circa 22.500 bladzijden van het Publicatieblad)6. Tegelijkertijd heeft zij een
omvangrijk programma voor codificatie van bestaande wetgeving goedgekeurd dat, na
afronding einde 2005, het volume van het acquis met een geschatte 30.000 tot 35.000
bladzijden zal hebben verminderd7. Alhoewel dit programma een jaar na het einde van de
zittingsperiode afloopt, denkt de Commissie dat het grootste deel van de voorgenomen
vermindering van het volume zal worden bereikt door voortdurende codificatie. Andere
maatregelen, zoals het verwijderen van overbodige wetgeving (waarvoor geen kwantitatieve
schattingen zijn gemaakt) en tot op zekere hoogte vereenvoudiging van wetgeving, kunnen
evenwel een aanvulling vormen.
De uitvoering van het codificatieprogramma heeft voor de Commissie echter onvoorziene
problemen met zich meegebracht, die voor een groot deel buiten haar invloedssfeer liggen.
Met name de vertaling van het acquis in de nieuwe talen (die plaatsvindt in de desbetreffende
lidstaten) was op de datum van toetreding nog niet afgerond. De benodigde teksten voor
codificatie in de nieuwe talen komen in de loop van 2004 pas beschikbaar.
Momenteel verwacht de Commissie dan ook dat de doelstelling, een vermindering met 25%
voor het einde van 2004, waarschijnlijk niet gehaald gaat worden. De doelstelling zal
waarschijnlijk wel binnen een redelijke termijn daarna gerealiseerd worden, gezien de
vooruitgang die geboekt is op technisch niveau voor elk van de desbetreffende activiteiten.
• Codificatie
Naast de bovengenoemde vertaalproblemen, vordert het codificatieprogramma op technisch
niveau bevredigend. De voorbereiding van codificatie is tijdens fase II enorm toegenomen.
Wat betreft wetteksten van de Commissie zijn die activiteiten verdubbeld in vergelijking met
fase I, zowel in termen van het aantal verwerkte wetteksten als in termen van het aantal
pagina’s van het Publicatieblad die deze vertegenwoordigen. In het geval van wetteksten van
het EP en de Raad zijn de activiteiten met een factor drie toegenomen, zowel wat betreft het
aantal wetteksten als het aantal bladzijden van het Publicatieblad. In totaal worden er
momenteel meer dan 10.000 bladzijden verwerkt. In aanvulling op het programma van de
Commissie voor de codificatie van het acquis, is codificatie van dag tot dag ook een
instrument dat wordt gebruikt bij de wetgevingstechniek die herschikking heet.
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Wat betreft het eindproduct, d.w.z. de wetteksten en voorstellen voor wetteksten die door de
Commissie zijn goedgekeurd, is de vooruitgang tijdens fase II beperkt gebleven door het
negen maanden durende moratorium (van augustus 2003 tot april 2004) op de goedkeuring en
publicatie van gecodificeerde wetteksten tijdens de aanloop tot de uitbreiding. Het doel van
het moratorium was te garanderen dat het codificatieproject tijdens de cruciale periode van
voorbereiding op de toetreding geen extra last zou betekenen voor het Publicatiebureau en de
toetredende landen.
Bovendien, zoals hierboven al genoemd is, betekent het einde van het moratorium niet dat er
tijdens fase III onmiddellijk vooruitgang zal worden geboekt bij de goedkeuring van deze
wetteksten, want vanaf de uitbreiding moeten alle gecodificeerde wetteksten in principe in 20
talen worden goedgekeurd. Dit betekent dat de goedkeuring van deze gecodificeerde teksten
die aan het einde van het moratorium in 11 talen klaar waren voor goedkeuring vertraagd zal
worden totdat de nieuwe taalversies beschikbaar zijn, en dat nieuwe gecodificeerde teksten in
9 extra talen moeten worden voorbereid. De rest van 2004 zal er daarom geen
noemenswaardig aantal gecodificeerde wetteksten formeel worden goedgekeurd en
gepubliceerd in het PB. Het zal duren tot 2005 en totdat de problemen op vertaalgebied
opgelost zijn, voordat de belangrijkste resultaten van de codificatiewerkzaamheden duidelijk
zichtbaar zullen zijn.
Wil het codificatieprogramma niet nog meer vertraging oplopen, dan is het van belang dat het
uiterste wordt gedaan om het acquis snel in de nieuwe talen te vertalen. Volgens de huidige
voorspellingen zullen de definitieve teksten tegen het einde van 2004 gereed zijn om
gepubliceerd te worden.
In de tussentijd zal de Commissie de voorstellen voor gecodificeerde teksten in de
desbetreffende werktaal op een speciale website beschikbaar stellen, om inzicht te bieden in
de voortgang van de werkzaamheden en het publiek toegang te bieden tot de voorlopige
resultaten.
• Verwijdering van achterhaalde wetgeving
In het eerste voortgangsverslag worden de belangrijkste problemen aan het licht gebracht die
het proces van verwijdering van achterhaalde wetgeving vertragen, met name de noodzaak om
de rechtsgronden tot in detail en van geval tot geval te analyseren om de juiste procedure vast
te stellen. Tijdens fase II werd slechts een zeer beperkt aantal wetteksten formeel ingetrokken
of achterhaald verklaard. Bovendien werken slechts enkele afdelingen van de Commissie
actief mee aan deze actie.
In 2004 zijn echter gedetailleerde richtsnoeren vastgesteld om de werkzaamheden van
afdelingen van de Commissie te vereenvoudigen. Het totale aantal wetteksten dat in
aanmerking komt voor intrekking, verklaring van achterhaaldheid of administratieve correctie
in de interinstitutionele referentiedatabank (CELEX) is aanzienlijk toegenomen, van 582
teksten die in februari 2003 zijn aangekondigd tot circa 880. Het onderzoek naar 361 van deze
teksten is nu bijna afgerond.
In het afgelopen jaar zijn er enorme inspanningen geleverd om met het oog op de uitbreiding
het acquis te controleren. Hierbij bleek dat circa 40% van het huidige volume van het acquis
niet direct in de nieuwe talen gepubliceerd diende te worden, bijvoorbeeld omdat dit besluiten
waren die aan individuele lidstaten gericht waren, of omdat zij achterhaald waren. Alhoewel
dit niet moet worden gezien als een indicatie van de hoeveelheid te verwijderen achterhaalde
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wetgeving, heeft dit, samen met de uitbreiding, aanzienlijk bijgedragen aan het in kaart
brengen van het acquis en dit zou nu de verwijdering van achterhaalde wetgeving op een meer
formele wijze moeten vergemakkelijken.
• Consolidatie
In juni 2003 heeft het Publicatiebureau het programma voor consolidatie van het gehele
acquis communautaire (in 11 talen) voltooid en het resultaat hiervan is beschikbaar via EURLex. Door consolidatie van afgeleide wetgeving, zoals codificatie, worden een basiswettekst
en alle relevante wetteksten die een wijziging daarvan inhouden, samengebracht in één enkele
tekst. Alhoewel de daaruit voortkomende geconsolideerde teksten niet door middel van een
formele besluitvormingsprocedure tot stand gekomen zijn en derhalve geen juridische status
hebben, vergemakkelijken zij de toegang tot wetgeving enorm en neemt het volume van
teksten hierdoor af.
Het Publicatiebureau blijft voortdurend EU-wetgeving consolideren en met name
geconsolideerde teksten voorbereiden in het vereiste formaat voor de daarop volgende
formele codificatie. Consolidatie van afgeleide wetgeving in de nieuwe talen zal in september
2004 van start gaan, zodra de benodigde vertalingen beschikbaar zijn, en wordt uitgevoerd
volgens de prioriteiten die erop gericht zijn het codificatieprogramma zo spoedig mogelijk af
te ronden.
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