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SUGGESTIES 

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. benadrukt dat een juiste toepassing van het EU-recht van groot belang is voor de 

bevordering en versterking van wederzijds vertrouwen tussen openbare instellingen op 

nationaal en op EU-niveau, en tussen de instellingen en de burgers, en dat vertrouwen en 

rechtszekerheid de grondslag vormen voor een goede samenwerking en een doeltreffende 

toepassing van het EU-recht; is van oordeel dat de burgers van de Unie meer vertrouwen 

hebben in het EU-recht als dat in de lidstaten op doeltreffende wijze ten uitvoer wordt 

gelegd; verzoekt de lidstaten meer inspanningen te verrichten om het EU-recht 

doeltreffend en tijdig om te zetten en ten uitvoer te leggen; 

2. is van oordeel dat uit het grote aantal inbreukprocedures in 2015 blijkt dat tijdige en 

doeltreffende toepassing van EU-wetgeving in de lidstaten een grote uitdaging blijft 

vormen en dat de aanpak van dit probleem dus een prioriteit van de EU moet blijven; 

3. is van oordeel dat een juiste toepassing van het EU-acquis belangrijk is om ervoor te 

zorgen dat zowel burgers als ondernemingen de voordelen van het EU-beleid genieten; 

wijst daarom op het voornemen van de Commissie om de handhaving van het EU-recht te 

versterken door de omzetting in en de conformiteit van nationale wetgeving structureel en 

systematisch te controleren; wijst erop dat het belangrijk is dat de beginselen van 

bevoegdheidstoedeling, subsidiariteit en evenredigheid, overeenkomstig artikel 5 VEU, 

alsmede het beginsel van gelijkheid voor de wet worden nageleefd in het licht van een 

betere toetsing van de toepassing van het EU-recht; wijst erop dat EU-wetgeving de 

uitkomst is van een democratisch proces en dus alleen in werking kan treden als de 

lidstaten in de Raad een gekwalificeerde meerderheid, en in sommige gevallen 

unanimiteit, bereikt hebben; is verheugd dat de Commissie bij haar controle op de 

toepassing van het EU-recht in de lidstaten naar behoren rekening houdt met de 

beginselen van beter wetgeven; 

4. erkent dat de primaire verantwoordelijkheid voor de correcte tenuitvoerlegging en 

toepassing van het EU-recht bij de lidstaten ligt, maar wijst erop dat dit de EU-instellingen 

niet ontslaat van de verplichting om bij het vaststellen van afgeleid EU-recht het primaire 

EU-recht te eerbiedigen; 

5. wijst op het belang van transparantie bij de opstelling en toepassing van het recht door de 

EU-instellingen en de lidstaten; benadrukt dat EU-wetgeving duidelijk, begrijpelijk, 

consistent en nauwkeurig moet zijn, enerzijds om de tenuitvoerlegging ervan door de 

lidstaten te vergemakkelijken en anderzijds om de toegang van EU-burgers tot EU-

wetgeving te vergemakkelijken, en dat daarbij ook rekening gehouden moet worden met 

de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, dat heeft bepaald dat EU-

normen voorzienbaar en voorspelbaar moeten zijn1; 

6. wijst er nogmaals op dat de Europese burgers in een Europese Unie die berust op de 

rechtsstaat en op de zekerheid en voorspelbaarheid van wetgeving het recht hebben om op 

                                                 
1 Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 september 2009, Plantanol GmbH & Co. KG/Hauptzollamt 

Darmstadt, C-201/08 ECLI:EU:C:2009:539, par. 46. 
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een duidelijke, toegankelijke, transparante en snelle manier te weten te komen of er 

nationale wetgeving is vastgesteld ter omzetting van het EU-recht, en zo ja welke; 

7. wijst op het transparantiebeginsel dat is neergelegd in de Verdragen en op het recht van 

EU-burgers op toegang tot de rechter en behoorlijk bestuur, zoals neergelegd in de 

artikelen 41 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, omdat op 

grond van die artikelen burgers het recht hebben op passende toegang tot ontwerpen van 

de maatregelen die op hen betrekking hebben; herinnert eraan dat deze rechten en 

beginselen ook voor de lidstaten van cruciaal belang moeten zijn als zij wetgeving 

voorstellen ter uitvoering van EU-recht; 

8. dringt er in dit kader op aan dat alle EU-instellingen die betrokken zijn bij het 

wetgevingsproces zich ertoe verbinden de redactionele kwaliteit van wetgevingsteksten 

verder te verbeteren, in overeenstemming met de toezegging die gedaan is in de agenda 

voor betere regelgeving; is van oordeel dat het interinstitutioneel akkoord betreffende de 

gemeenschappelijke richtsnoeren voor de redactionele kwaliteit van de communautaire 

wetgeving uit 1998 moet worden aangepast om de verwezenlijking van deze doelstelling 

dichterbij te brengen; wijst nogmaals op de paragraaf in het interinstitutioneel akkoord 

"beter wetgeven", waarin wordt bepaald dat wanneer de lidstaten bij de omzetting van 

richtlijnen in nationaal recht elementen toevoegen die op geen enkele wijze verband 

houden met die Uniewetgeving, zij die toevoegingen in de omzettingshandeling of in 

verwante documenten herkenbaar moeten maken; 

9. wijst op de belangrijke rol die de sociale partners, maatschappelijke organisaties en andere 

belanghebbenden spelen bij het melden van tekortkomingen in de omzetting en toepassing 

van EU-wetgeving door de lidstaten; stelt voor dat de nationale autoriteiten en de EU-

instellingen deze rol bevorderen; 

10. verwacht dat betrokkenheid van nationale parlementen bij de totstandkoming van de 

inhoud van wetgevingsvoorstellen, in voorkomend geval, een gunstige uitwerking zal 

hebben op de toepassing van het EU-recht; wijst erop dat nauwer toezicht door nationale 

parlementen op hun regeringen als die actief zijn in het kader van het wetgevingsproces 

zal leiden tot een doeltreffender toepassing van het EU-recht, zoals neergelegd in de 

Verdragen; wijst er daarom op dat nationale parlementen in de eerste fasen van Europese 

wetgevingsprocedures hun mening moeten kunnen geven en dringt er bij de Europese 

instellingen en de lidstaten op aan een debat op gang te brengen over protocol nr. 1 

betreffende de rol van de nationale parlementen en protocol nr. 2 betreffende de 

toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, en bijvoorbeeld de 

mogelijkheden voor herziening van het zogeheten mechanisme voor vroegtijdige 

waarschuwing te onderzoeken om op die manier te zorgen voor betere toepassing van de 

"gele kaart"-procedure; 

11. pleit voor nauwere samenwerking en voor het versterken van de banden tussen het 

Europees Parlement en de nationale parlementen; herinnert aan de controlerende taak van 

nationale parlementen wat betreft de betrokkenheid van hun regeringen bij het 

besluitvormingsproces in de Raad van de Europese Unie en wijst op het belang van 

raadplegingen en regelmatige uitwisseling van standpunten tussen het Europees Parlement 

en de nationale parlementen, met name in de eerste fasen van het wetgevingsproces; 

12. verzoekt de Commissie om te voorzien in een geïntegreerd platform voor burgers, zodat 



 

AD\1126602NL.docx 5/8 PE603.107v02-00 

 NL 

zij één plek hebben waar zij terechtkunnen met hun klachten over onregelmatigheden bij 

de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving; 

13. herinnert eraan dat de nationale parlementen de belangrijke taak hebben om te controleren 

of het EU-recht door de lidstaten correct ten uitvoer wordt gelegd; dringt er bij de 

nationale parlementen op aan zich op proactieve wijze van deze taak te kwijten; wijst op 

de rol die nationale parlementen spelen bij het voorkomen van "gold plating" bij de 

omzetting van EU-wetgeving in nationale wetgeving, en dus bij de voorkoming van 

overregulering en onnodige administratieve lasten; verwacht van de lidstaten dat zij, als 

zij bij de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving op nationaal niveau verplichtingen aan de 

EU-wetgeving toevoegen, deze duidelijk vermelden en documenteren; is verontrust over 

het feit dat buitensporige toevoeging van nationale regels of voorwaarden aan EU-

wetgeving de euroscepsis onnodig voedt; 

14. steunt het voornemen van de Commissie om de lidstaten door middel van concrete 

instrumenten te begeleiden en steunen, om de prestaties op het gebied van de 

tenuitvoerlegging van EU-wetgeving te verbeteren; 

15. merkt op dat het systeem van informatie-uitwisseling en samenwerking tussen commissies 

van nationale parlementen die samenwerken met de EU ertoe kan bijdragen dat er 

doeltreffende wetgeving tot stand wordt gebracht en dat dit systeem ook benut moet 

worden om de toepassing van he EU-recht in de lidstaten te verbeteren; pleit ervoor dat 

het IPEX-platform gebruikt wordt als instrument voor de onderlinge uitwisseling van 

informatie tussen de nationale parlementen en het Europees Parlement; spoort de nationale 

parlementen aan om actief deel te nemen aan de interparlementaire 

commissievergaderingen die door het Europees Parlement worden georganiseerd; 

16. benadrukt dat het Parlement in staat moet zijn om ook de handhaving door de Commissie 

van verordeningen te controleren, net zoals het Parlement doet bij richtlijnen; verzoekt de 

Commissie ervoor te zorgen dat de gegevens met betrekking tot de tenuitvoerlegging van 

verordeningen worden opgenomen in haar toekomstige jaarverslagen over de controle op 

de toepassing van het EU-recht; verzoekt de lidstaten hun nationale wetgeving ter 

omzetting of uitvoering van EU-recht aan de Commissie voor te leggen, om te 

waarborgen dat deze in overeenstemming is met het EU-recht, en daarbij nauwkeurig aan 

te geven welke onderdelen dienen ter uitvoering van EU-wetgeving en welke delen 

nationale toevoegingen betreffen; 

17. acht de inspanningen van de Commissie om richtsnoeren vast te stellen lovenswaardig; is 

tevens ingenomen met het brede scala aan instrumenten dat de Commissie inzet om de 

naleving van de Uniewetgeving in de pre-inbreukfase te bevorderen; betreurt dat de 

controle van de omzetting van richtlijnen door de lidstaten nog altijd een probleem vormt; 

dringt er bij de lidstaten op aan hun toezegging gestand te doen en de kennisgeving van 

nationale maatregelen ter omzetting van richtlijnen in hun nationale rechtsorde vergezeld 

te doen gaan van toelichtende stukken en, indien van toepassing, concordantietabellen; 

18. betreurt dat het Europees Parlement nog geen transparante en tijdige informatie krijgt over 

de uitvoering van EU-wetgeving; herinnert eraan dat de Commissie zich er in de herziene 

kaderovereenkomst met het Parlement toe heeft verbonden om het Parlement beknopte 

gegevens ter beschikking te stellen over alle inbreukprocedures vanaf de 

ingebrekestelling, waaronder, zo het Parlement hierom verzoekt, de kwesties waarop de 
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inbreukprocedure betrekking heeft en verwacht dat deze clausule ook daadwerkelijk te 

goeder trouw wordt toegepast; 

19. is voorstander van een permanente dialoog tussen de Commissie en de lidstaten, die erop 

gericht is de handhaving van het EU-recht te versterken door middel van een 

gestructureerde en systematische aanpak; 

20. herinnert eraan dat de doeltreffendheid van de Europese integratie ook afhangt van de 

mate waarin het EU-beleid in wetgeving is opgenomen en wordt toegepast door de 

lidstaten; herinnert in dit verband aan artikel 197 VWEU dat bepaalt: "De doeltreffende 

uitvoering van het recht van de Unie door de lidstaten, die van wezenlijk belang is voor de 

goede werking van de Unie, wordt beschouwd als een aangelegenheid van 

gemeenschappelijk belang". 
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