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Amendement 1
Cristian Silviu Buşoi, Rafał Trzaskowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. maakt zich zorgen over het hoge aantal 
inbreukzaken wegens te late omzetting van 
richtlijnen;

1. benadrukt dat een tijdige omzetting van 
richtlijnen van de EU van essentieel 
belang is voor een soepel functioneren 
van de interne markt, in het belang van de 
consumenten en de ondernemingen in de 
EU; is verheugd over de vooruitgang die 
op deze weg geboekt is, maar maakt zich 
zorgen over het hoge aantal inbreukzaken 
wegens te late omzetting van richtlijnen;

Or. en

Amendement 2
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. roept de Commissie op de veranderingen 
die met artikel 260, lid 3, VWEU zijn 
ingevoerd, ten volle te benutten;

2. roept de Commissie op de veranderingen 
die met artikel 260, lid 3, VWEU zijn 
ingevoerd, ten volle te benutten, met het 
doel om de lidstaten te stimuleren om de 
richtlijnen binnen de door de wetgever 
vastgestelde termijn om te zetten en 
daarmede de daadwerkelijke 
doelmatigheid van de wetgeving van de 
Europese Unie te garanderen; dringt er 
bij de Commissie op aan om, met het oog 
op een betere transparantie, informatie te 
verstrekken over het gebruik dat van deze 
discretionaire bevoegdheid wordt 
gemaakt;

Or. es
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Amendement 3
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt het dat teveel inbreukprocedures 
lang aanslepen voordat zij worden 
afgesloten of aan het Hof van Justitie 
worden voorgelegd; roept de lidstaten en 
de Commissie op tot grotere inspanningen 
om inbreukprocedures op te lossen;

3. betreurt het dat teveel inbreukprocedures 
lang aanslepen voordat zij worden 
afgesloten of aan het Hof van Justitie 
worden voorgelegd; roept de lidstaten en 
de Commissie op tot grotere inspanningen 
om preventieve maatregelen te nemen en 
alternatieve middelen voor het beslechten 
van conflicten aan te wenden, ten einde 
inbreukprocedures met spoed op te lossen 
en een overbelasting van het Hof van 
Justitie te voorkomen;

Or. es

Amendement 4
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis.  verzoekt de Commissie om meer 
transparantie te brengen in de 
inbreukprocedures en om de burgers zo 
spoedig mogelijk en op passende wijze te 
informeren over het gevolg dat er aan hun 
verzoeken is gegeven;

Or. en

Amendement 5
Cristian Silviu Buşoi, Rafał Trzaskowski
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is bezorgd over het hoge aantal 
inbreuken op het terrein van erkenning van 
beroepskwalificaties, diensten en openbare 
aanbesteding;

5. is bezorgd over het hoge aantal 
inbreuken op het terrein van erkenning van 
beroepskwalificaties, diensten en openbare 
aanbesteding; is van oordeel dat verdere 
ophelderingen over de juridische kaders 
op deze gebieden nuttig zouden zijn en de 
nationale autoriteiten zouden helpen bij 
het uitvoeringsproces;

Or. en

Amendement 6
Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is bezorgd over het hoge aantal 
inbreuken op het terrein van erkenning van 
beroepskwalificaties, diensten en openbare 
aanbesteding;

5. is bezorgd over het hoge aantal 
inbreuken op het terrein van erkenning van 
beroepskwalificaties, diensten en openbare 
aanbesteding; is ingenomen met het 
initiatief van de Commissie tot herziening 
van de richtlijnen inzake de wederzijdse 
erkenning van beroepskwalificaties en 
openbare aanschaffingen, teneinde 
oplossingen te vinden voor gevallen van 
rechtsonzekerheid;

Or. en

Amendement 7
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie om betere 
informatie, in transparantere vorm, te 
verstrekken over de lopende 
inbreukprocedures en een 
referentietermijn vast te stellen 
waarbinnen de lidstaten gevolg moeten 
geven aan de arresten van het Hof van 
Justitie;

Or. es

Amendement 8
Cristian Silviu Buşoi, Rafał Trzaskowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. stelt zich achter initiatieven die de 
lidstaten nemen om de omzetting van 
binnenmarktrichtlijnen optimaal te laten 
verlopen;

7. stelt zich achter initiatieven die de 
lidstaten nemen om de omzetting van 
binnenmarktrichtlijnen, waaronder het 
scheppen van passende stimulansen voor 
de ter zake bevoegde afdelingen en de 
invoering van waarschuwingssystemen, 
die alarm slaan wanneer de 
verstrijkingsdatum voor de omzetting van 
een richtlijn naderbij komt;

Or. en

Amendement 9
Cristian Silviu Buşoi, Rafał Trzaskowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. vraagt de Commissie en de lidstaten 
om SOLVIT te versterken;

11. herinnert aan het belang van SOLVIT 
bij het helpen van Europese consumenten 
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en ondernemingen om te profiteren van 
hun rechten in het kader van de interne 
markt; is ingenomen met de vooruitgang 
die geboekt is bij het functioneren van 
SOLVIT en vraagt de Commissie en de 
lidstaten om SOLVIT verder te versterken;

Or. en

Amendement 10
Cristian Silviu Buşoi, Rafał Trzaskowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. wijst erop dat gerechtelijke 
procedures kostbaar en tijdverslindend 
zijn, zowel voor consumenten als voor 
ondernemingen, en dat zij een zware last 
vormen voor de Europese en nationale 
gerechtshoven, die toch al overbelast zijn; 
benadrukt het belang van goede 
alternatieve mechanismen voor het 
slechten van geschillen, teneinde deze last 
te verlichten;

Or. en

Amendement 11
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie om de 
invoering te ondersteunen en bevorderen 
van een mechanisme voor collectief 
verhaal, overeenkomstig de richtsnoeren 
die verstrekt worden in de resolutie van 
het Europees Parlement van 26 maart 
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2009, zulks om het vertrouwen van de 
consument in de interne markt te 
vergroten en gehoor te geven aan de 
verlangens die de burgers en 
consumentenorganisaties al geruime tijd 
uiten;

Or. es


