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SUGGESTIES 

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de bevoegde Commissie juridische zaken 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. benadrukt dat de EU is opgericht als een Unie die gegrondvest is op het beginsel van de 

rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten (artikel 2 VEU); benadrukt dat 

zorgvuldig toezicht op de handelingen en nalatigheden van de lidstaten en EU-

instellingen van het grootste belang is; 

2. benadrukt dat de doeltreffende tenuitvoerlegging van EU-recht van wezenlijk belang is 

om het vertrouwen van de burgers in het beleid en de instellingen van de EU te 

vergroten; herinnert in dit verband aan artikel 197 VWEU waarin wordt bepaald: "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"; is van oordeel dat de burgers van de Unie vertrouwen 

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

wordt gelegd; 

3. wijst erop dat de primaire verantwoordelijkheid voor de juiste tenuitvoerlegging en 

toepassing van het EU-recht bij de lidstaten ligt; wijst er echter op dat dit de EU-

instellingen niet ontslaat van de verplichting om, met name bij het vaststellen van 

afgeleid EU-recht, het primaire EU-recht te eerbiedigen; 

4. verwelkomt dit eerste verslag over de controle op de toepassing van het EU-recht na de 

inwerkingtreding van de Agenda voor betere regelgeving in 2015; herinnert eraan dat de 

beginselen van beter wetgeven het vereiste omvatten om de noodzaak aan te tonen van 

de vaststelling van wetgeving op EU-niveau op een wijze die strikt proportioneel is met 

de doelstellingen van de wetgevingshandeling, en om te waarborgen dat de wetgeving 

correct en op het juiste niveau ten uitvoer wordt gelegd; wijst er derhalve op dat het 

belangrijk is dat de beginselen van bevoegdheidstoedeling, subsidiariteit en 

evenredigheid, overeenkomstig artikel 5 VEU, alsmede de beginselen van 

rechtszekerheid en gelijkheid voor de wet worden nageleefd in het licht van een betere 

toetsing van de toepassing van het EU-recht; 

5. betreurt dat een tijdige en correcte toepassing van EU-wetgeving in de lidstaten een 

punt van ernstige zorg blijft, getuige het grote aantal inbreukprocedures; betreurt het 

grote aantal negatieve tendensen die in dit verslag naar voren worden gebracht, met 

name de aanzienlijke toename van het aantal ingeleide inbreukprocedures, met een 

stijging van 67,5 % in het afgelopen jaar en een vijfjarige piek, in combinatie met een 

geregistreerde toename van het aantal klachten en een afname van het aantal afgeronde 

zaken; wijst erop dat volgens de uitsplitsing van de eind 2016 lopende 

inbreukprocedures, de vier beleidsterreinen waarop het grootste aantal 

inbreukprocedures met betrekking tot de omzetting tegen lidstaten werd ingeleid, 

interne markt, milieu, financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktenunie, 

en mobiliteit en vervoer waren;  

6. merkt op dat de toezegging van de Commissie om strategischer te zijn bij de 

handhaving van het EU-recht onlangs heeft geleid tot de afsluiting van 
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inbreukprocedures om politieke redenen; verzoekt de Commissie om die reden om de 

overwegingen die aan dergelijke besluiten ten grondslag liggen, in toekomstige 

monitoringverslagen toe te lichten; 

7. is ingenomen met de afname van het totale aantal nieuwe EU-Pilotdossiers, tot het 

laagste niveau sinds 2011; neemt nota van de doelstelling van de Commissie, in 

overeenstemming met haar mededeling "EU-wetgeving: betere resultaten door betere 

toepassing"1, om alleen gebruik te maken van het EU-Pilotmechanisme wanneer dit 

feitelijke meerwaarde oplevert in het proces tot afronding van de inbreukprocedure; 

wijst er echter op dat EU Pilot een instrument zonder juridische status is dat de 

Commissie een vorm van discretionaire bevoegdheid verleent die niet in 

overeenstemming is met de normen inzake transparantie en verantwoordingsplicht; is 

van mening dat deze tekortkomingen verholpen kunnen worden door een verordening 

aan te nemen waarin de rechten en plichten van individuele klagers en de Commissie 

duidelijk uiteengezet worden; 

8. is ingenomen met het feit dat in het verslag de rol van het Parlement wordt erkend om 

de Commissie door middel van parlementaire vragen en verzoekschriften te wijzen op 

tekortkomingen bij de toepassing van het EU-recht in de lidstaten; wijst erop dat nauwer 

toezicht door nationale parlementen op hun respectieve regeringen, wanneer die 

betrokken zijn bij het wetgevingsproces, zal leiden tot een doeltreffender toepassing van 

het EU-recht, zoals neergelegd in de Verdragen; 

9. benadrukt het cruciale belang, naast efficiëntie, van transparantie en 

verantwoordingsplicht bij het opstellen en toepassen van EU-wetgeving door de EU-

instellingen, wat betekent dat de EU-wetgeving duidelijk, begrijpelijk, consistent en 

nauwkeurig moet zijn en onmiddellijk voor de burgers beschikbaar moet zijn, waarbij 

ook rekening moet worden gehouden met de jurisprudentie van het Hof van Justitie van 

de Europese Unie, waarin de noodzaak van voorzienbaarheid en voorspelbaarheid van 

de EU-rechtsregels benadrukt2; 

10. onderstreept dat de burgers van de EU rechtens als eersten op duidelijke, daadwerkelijk 

toegankelijke, transparante en tijdige wijze op de hoogte moeten worden gebracht van 

de vraag of en welke nationale wetten zijn aangenomen ter omzetting van EU-

wetgeving en welke nationale autoriteiten verantwoordelijk zijn voor de correcte 

uitvoering ervan; erkent de essentiële rol die sociale partners en maatschappelijke 

organisaties spelen bij het toezicht op en de verbetering van de verhaalsmogelijkheden 

in het EU-recht; 

11. 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; 

12. spreekt zijn bezorgdheid uit over het feit dat, gezien de inconsequente vertalingen van 

                                                 
1 C/2016/8600, PB C 18 van 19.1.2017, blz. 10.  
2 Arrest van het Hof van Justitie van 10 september 2009, Plantanol GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Darmstadt, 

C-201/08, ECLI:EU:C:2009:539, punt 46. 



 

AD\1149079NL.docx 5/8 PE618.186v02-00 

 NL 

veel richtlijnen in de officiële talen van de EU, verschillende taalversies waarschijnlijk 

leiden tot verschillende interpretaties van de respectieve teksten en verschillen in de 

omzetting ervan in de lidstaten; betreurt dan ook dat dergelijke verschillen in omzetting 

en juridische interpretatie van richtlijnen niet systematisch aan het licht komen, maar 

alleen wanneer zij worden verduidelijkt door arresten van het Hof van Justitie van de 

Europese Unie; 

13. herinnert eraan dat voor de nationale parlementen een essentiële rol is weggelegd, zowel 

bij de prelegislatieve toetsing van ontwerpen van EU-rechtshandelingen als bij de 

postlegislatieve toetsing van de correcte tenuitvoerlegging van EU-wetgeving door de 

lidstaten; roept de nationale parlementen op deze rol proactief uit te voeren; 

14. verzoekt de Commissie effectief toezicht uit te oefenen op de naleving van de 

verantwoordelijkheid van de nationale rechterlijke instanties om het Hof van Justitie 

van de Europese Unie om een prejudiciële beslissing te verzoeken, zoals bepaald in 

artikel 267 VWEU; verzoekt de Commissie dan ook te overwegen om een register in te 

voeren met alle uitspraken van nationale rechtbanken over de uitlegging van het EU-

recht in gevallen waarin het Hof van Justitie van de Europese Unie niet om een 

prejudiciële beslissing is verzocht; 

15. onderstreept het transparantiebeginsel dat is neergelegd in de Verdragen en 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 EU; wijst erop dat deze 

rechten en beginselen vereisen dat de burgers op adequate en eenvoudige wijze toegang 

krijgen tot de ontwerp-wetgeving die voor hen van belang is; 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; 

16. doet een beroep op alle EU-instellingen die bij het wetgevingsproces zijn betrokken om 

zich ertoe te verbinden de redactionele kwaliteit van wetteksten te verbeteren, 

overeenkomstig de verbintenis in het kader van de agenda voor beter wetgeven; 

herinnert eraan 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; 

17. verwelkomt de toezegging van de Commissie om de lidstaten actief te helpen bij de 

omzetting en uitvoering van wetgeving door uitvoeringsplannen voor bepaalde 

richtlijnen en verordeningen voor te bereiden; roept de Commissie op 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; moedigt de 

Commissie aan om de lidstaten bij te staan die a priori te maken zouden kunnen krijgen 

met problemen bij de tenuitvoerlegging en omzetting, en deze problemen aan te pakken 

door de institutionele capaciteit van de overheid op technisch niveau te vergroten; 

18. onderstreept het belang van de rol die de sociale partners, maatschappelijke organisaties 

en andere belanghebbenden spelen bij het uitvaardigen van wetgeving en bij het 

vaststellen en melden van tekortkomingen in de omzetting en toepassing van de EU-

wetgeving door de lidstaten; stelt voor dat deze rol door de nationale autoriteiten en de 

Europese instellingen wordt aangemoedigd; 
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19. herinnert eraan dat het Parlement in staat moet zijn om ook de handhaving door de 

Commissie van verordeningen te controleren, net zoals het Parlement dat doet bij 

richtlijnen; dringt er derhalve bij de EU-instellingen op aan doeltreffender en efficiënter 

samen te werken, overeenkomstig artikel 13, lid 2, VEU; verzoekt de Commissie 

nogmaals 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; herinnert de lidstaten aan de verplichting om 

nationale wetgeving tot omzetting of uitvoering van verordeningen aan de Commissie 

voor te leggen in overeenstemming met het beginsel van loyale samenwerking dat is 

vastgelegd in artikel 4, lid 3, van het VEU;  

20. herhaalt zijn oproep om binnen de betrokken directoraten-generaal (DG IPOL, DG 

EXPO en DG EPRS) een autonoom systeem op te zetten voor de evaluatie achteraf van 

het effect van de belangrijkste EU-wetgeving die door het Parlement volgens de 

medebeslissingsprocedure en volgens de gewone wetgevingsprocedure is aangenomen; 

21. herinnert eraan dat de EU-instellingen, ook als zij handelen als groepsonderdeel van 

internationale kredietverleners, gebonden zijn aan de EU-Verdragen en het Handvest 

van de grondrechten van de EU; 

22. verzoekt de Commissie bijzondere aandacht te besteden aan haar controle op de 

uitvoering van EU-wetgeving tot vaststelling van regels ter bestrijding van 

corruptiepraktijken welke rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne 

markt, en de nodige maatregelen te nemen om dergelijke praktijken aan te pakken. 
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