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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 

Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. stelt dat een doeltreffende toepassing van het EU-recht op alle gebieden en ook door de 

EU-instellingen zelf essentieel is om de voordelen van het EU-beleid voor bedrijven en 

burgers te realiseren, en dat een uniforme toepassing van het EU-recht in alle lidstaten 

van groot belang is voor het welslagen van de EU; wijst erop dat niet-doeltreffende 

toepassing van het EU-recht in sommige gevallen leidt tot oneerlijke concurrentie 

tussen de lidstaten; 

2. merkt op dat de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 1, van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie toeziet op de omzetting en tenuitvoerlegging en 

verantwoordelijk is voor de doeltreffende handhaving van wetgeving, en dat de 

verantwoordelijkheid voor de correcte omzetting, toepassing en uitvoering van EU-

wetgeving in de eerste plaats bij de lidstaten ligt; 

3. herinnert eraan dat de Europese economie jaarlijks 50 miljard EUR aan kosten in 

verband met de gezondheidszorg en rechtstreekse kosten voor het milieu zou kunnen 

besparen als de milieuwetgeving van de EU volledig ten uitvoer zou worden gelegd; 

4. benadrukt dat eenvoudigheid, duidelijkheid en betrouwbaarheid van het Europees 

rechtskader van groot belang zijn voor een doeltreffende en uniforme toepassing van het 

EU-recht; 

5. benadrukt dat het feit dat milieuoverwegingen op andere beleidsgebieden onvoldoende 

een rol spelen een van de belangrijkste redenen is waarom de tenuitvoerlegging van 

milieuwetgeving en -beleid tekortschiet; 

6. herinnert eraan dat het Parlement er herhaaldelijk bij de Commissie op heeft 

aangedrongen de tenuitvoerlegging van milieuwetgeving en -beleid proactiever te 

monitoren, sturen en ondersteunen; 

7. wijst erop dat de Commissie bevoegd en gehouden is toe te zien op de toepassing van 

het EU-recht, en inbreukprocedures in te leiden tegen iedere lidstaat die een verplichting 

ingevolge de Verdragen niet nakomt; 

8. maakt zich zorgen over het feit dat er in diverse lidstaten nog altijd sprake is van flinke 

tekortkomingen bij de tenuitvoerlegging en handhaving van EU-milieuwetgeving, met 

name wat betreft afvalbeheer, infrastructuur voor afvalwaterzuivering en naleving van 

de grenswaarden met betrekking tot de luchtkwaliteit; 

9. is van oordeel dat de Commissie er eerst voor moet zorgen dat de bestaande EU-

wetgeving in de hele EU op doeltreffende wijze wordt toegepast, alvorens zij nieuwe 

wetgeving invoert; 

10. is ingenomen met het besluit van de Commissie1 om snel te reageren op inbreuken, en 

                                                 
1 PB C 18 van 19.1.2017, blz. 10. 
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steunt haar inspanningen om uitvoeringsproblemen langs informele weg op te lossen; 

dringt er bij de Commissie op aan het probleemoplossingsmechanisme EU Pilot te 

verbeteren;  

11. spreekt bezorgdheid uit over de stijging van het aantal inbreukprocedures in 2016, het 

hoogst geregistreerde aantal van dergelijke zaken in de laatste vijf jaar; 

12. benadrukt dat er een hoog niveau van milieubescherming aangehouden moet worden, 

evenals een hoog niveau van gezondheidsbescherming en voedselveiligheid; 

13. wijst erop dat een doeltreffende handhaving van EU-voorschriften op het gebied van 

gezondheid, voedselveiligheid en milieu belangrijk is voor Europese burgers, omdat dat 

invloed heeft op hun dagelijks leven, en het algemeen belang dient; 

14. wijst op de stijging van het aantal klachten in de periode 2012 - 2016; benadrukt dat 

burgers, ondernemingen en maatschappelijke organisaties een belangrijke bijdrage 

leveren aan de controle op de omzetting en tenuitvoerlegging van EU-wetgeving, omdat 

zij aan de Commissie informatie doorsturen over de problemen in de lidstaten in 

verband met de toepassing van EU-wetgeving; wenst te benadrukken dat een stijging 

van het aantal klachten over onjuiste toepassing van EU-wetgeving niet 

noodzakelijkerwijs hoeft te wijzen op een verslechtering van de tenuitvoerlegging van 

EU-wetgeving in de lidstaten, maar ook een teken kan zijn dat burgers en 

ondernemingen beter op de hoogte zijn van hun rechten uit hoofde van het EU-recht; 

benadrukt derhalve dat toegang tot milieu-informatie, zoals verlangd door het Verdrag 

van Aarhus, noodzakelijk is om burgers en maatschappelijke organisaties in staat te 

stellen om daadwerkelijk klachten tegen de lidstaten te kunnen indienen; 

15. dringt er bij de Commissie op aan om milieugerelateerde inbreukzaken met een 

grensoverschrijdende dimensie nauwlettend te volgen, met name als het gaat om zaken 

die betrekking hebben op de wetgeving inzake de luchtkwaliteit, en erop toe te zien dat 

het EU-recht in toekomstige lidstaten op correcte wijze wordt omgezet en toegepast; 

vraagt de Commissie voorts klagers tijdig en op passende en transparante wijze te 

informeren over de argumenten die door de betrokken staten als reactie op een klacht 

worden aangevoerd; 

16. stelt vast dat het aantal milieugerelateerde inbreukprocedures in 2016 een daling laat 

zien ten opzichte van 2015, maar is bezorgd over het feit dat er sprake was van een 

stijging in het aantal procedures op het gebied van gezondheid en voedselveiligheid, en 

verzoekt de Commissie aan dit onderwerp bijzondere aandacht te besteden; 

17. wijst op de belangrijke rol van het Parlement dat via verzoekschriften en vragen de 

aandacht vestigt op tekortkomingen in de manier waarop de lidstaten het EU-recht 

toepassen; 

18. dringt er bij de Commissie op aan bij de opstelling en evaluatie van wetgeving meer 

rekening te houden met de noodzaak om de administratieve lasten voor kmo's te 

verminderen; benadrukt dat kmo's bij de omzetting van EU-regels inzake openbare 

aanbestedingen en concessies de mogelijkheid moeten krijgen om op eenvoudiger en 

goedkopere wijze in te schrijven op overheidsopdrachten, met volledige eerbiediging 

van de EU-beginselen van transparantie en mededinging; 
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19. is ingenomen met de evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid van de EU 

(EIR) als nieuw instrument dat ertoe kan bijdragen dat het EU-milieurecht en het EU-

milieubeleid beter ten uitvoer worden gelegd en daardoor tot goede resultaten zullen 

leiden voor ondernemingen en burgers; 

20. is van mening dat de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid altijd in aanmerking 

moeten worden genomen, een en ander in overeenstemming met de inspanningen van 

de Commissie voor betere en doeltreffender EU-wetgeving1. 

 

  

                                                 
1 COM(2017)0651 van 24 oktober 2017. 
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