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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. wijst erop dat het Parlement, de Raad, de Commissie en de lidstaten sinds het uitbrengen 
van dit verslag overeenstemming hebben bereikt over de kwestie van toelichtende 
documenten, waarin de verhouding tussen de onderdelen van een richtlijn en de 
overeenkomstige onderdelen van nationale omzettingsinstrumenten 
("concordantietabellen") worden beschreven; merkt op dat de drie instellingen en de 
lidstaten zijn overeengekomen om in richtlijnen een overweging op te nemen met de 
strekking dat de betrokken lidstaat een concordantietabel moet opstellen indien dit, in een 
specifiek geval, nodig en evenredig is;

2. roept in herinnering dat het Parlement en de Commissie meer dan tien jaar vergeefs 
hebben geprobeerd om in richtlijnen bindende bepalingen over concordantietabellen te 
laten opnemen, vaak vanwege verwerping door de Raad, en verwelkomt de bereikte 
overeenstemming;

3. benadrukt dat concordantietabellen een belangrijk instrument vormen waarmee de 
Commissie en het Parlement toezicht kunnen uitoefenen op de juiste omzetting van 
richtlijnen door de lidstaten, aangezien de relatie tussen een richtlijn en de 
corresponderende nationale bepalingen vaak zeer complex is en soms vrijwel onmogelijk 
te herleiden;

4. benadrukt het belang van transparantie van inbreukprocedures, niet in de laatste plaats met 
het oog op de mogelijkheid van het Parlement om toezicht te houden op toepassing van 
het EU-recht; brengt in dit verband in herinnering dat de Commissie in de herziene 
kaderovereenkomst met het Parlement het op zich neemt 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 inbreukprocedure betrekking heeft" en verwacht dat deze clausule te goeder trouw 
wordt toegepast;

5. brengt in herinnering dat het niet eerbiedigen van een termijn voor de omzetting van een 
richtlijn een inbreuk op de Verdragen betekent, zoals alle andere gevallen waarin 
inhoudelijke bepalingen niet in acht worden genomen, en als zodanig moet worden gezien 
en behandeld; verwelkomt in dit verband de mogelijkheid die in het Verdrag van Lissabon 
is voorzien om in dergelijke gevallen bij de uitspraak over de inbreuk een forfaitaire som 
of dwangsom aan de betrokken lidstaat op te leggen;

6. verwelkomt het feit dat de Commissie een groot aantal instrumenten gebruikt om het 
omzettingsproces soepeler te doen verlopen (controlelijsten voor omzetting, handboeken 
of toelichtende notities) en moedigt de Commissie aan om de omzetting van richtlijnen 
voor het einde van de omzettingstermijn nog nauwkeuriger te volgen, met name wat 
betreft de lidstaten die in het verleden in de fout zijn gegaan, zodat zij snel kan ingrijpen;

7. wijst op de directe toepasbaarheid van de bepalingen van richtlijnen als deze voldoende 
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nauwkeurig en onvoorwaardelijk zijn ("direct effect"); stelt de Commissie voor om in haar 
verantwoording bij een richtlijn naar dergelijke bepalingen te verwijzen, en is van mening 
dat juristen zich hiervan beter bewust moeten zijn;

8. roept de Commissie op om in ieder afzonderlijk geval na te gaan of de keuze voor een 
verordening in plaats van een richtlijn niet gepaster is, gezien het enorme aantal zaken 
wegens niet-mededeling (470 lopende zaken in 2010); merkt op dat dit eveneens een 
oplossing zou bieden voor het probleem van lidstaten die verder gaan dan de door een 
richtlijn gestelde normen, hetgeen een protectionistisch effect heeft ("gold-plating").


