
PR\794429NL.doc PE430.299v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie interne markt en consumentenbescherming

2009/2141(INI)

27.10.2009

ONTWERPVERSLAG
over het scorebord van de interne markt
(2009/2141(INI))

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Rapporteur: Róża Thun Und Hohenstein



PE430.299v02-00 2/9 PR\794429NL.doc

NL

PR_INI

INHOUD

Blz.

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT .........................................3

TOELICHTING .....................................................................................................................7



PR\794429NL.doc 3/9 PE430.299v02-00

NL

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het scorebord van de interne markt
(2009/2141(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie van 29 juni 2009 over maatregelen ter 
verbetering van de werking van de interne markt1, 

– gezien de aanbeveling van de Commissie van 12 juli 2004 betreffende de omzetting in 
nationaal recht van internemarktrichtlijnen2,

– gezien het interne werkdocument van de Commissie getiteld "Internal Market Scoreboard"
(SEC(2009)1007,  

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 4 september 2007 over de evaluatie van de interne 
markt: hinderpalen en inefficiëntie bestrijden met betere implementatie en handhaving3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 september 2008 over het scorebord van de 
interne markt4,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 9 juli 2008 over de taak van de nationale rechter 
binnen het Europees gerechtelijk apparaat5,

– gezien de conclusies van de Raad (Concurrentievermogen - Interne markt, Industrie en 
Onderzoek) van 24 september 2009 getiteld "How to make the Internal Market work 
better"6,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming 
(A6-0000/2009), 

A. overwegende dat een goed functionerende interne markt essentieel is voor de 
totstandbrenging van een stabiele en innovatieve economische omgeving waarin de 
consumenten hun geld vrij kunnen besteden en bedrijven nieuwe banen kunnen creëren,

B. overwegende dat de interne markt weliswaar al flink ontwikkeld is, maar dat er nog veel 
moet worden gedaan om ervoor te zorgen dat de mogelijkheden ten volle worden benut,

C. overwegende dat de interne markt niet behoorlijk kan werken als de communautaire 
voorschriften die van invloed zijn op het functioneren ervan, niet correct worden 
omgezet, toegepast en gehandhaafd,

                                               
1 PB L 176 van 7.7.2009, blz. 17.
2 PB L 98 van 16.4.2005, blz. 47.
3 PB C 187E van 24.7.2008, blz.80.
4 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0421.
5 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0352.
6 Raadsdocument 13024/09.
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D. overwegende dat het beslist noodzakelijk is dat de lidstaten de internemarktwetgeving 
tijdig in hun nationale recht omzetten,

E. overwegende dat het Europees Parlement en de nationale parlementen een actieve 
bijdrage kunnen leveren aan een betere omzetting van internemarktwetgeving door nauw 
met elkaar te blijven samenwerken tijdens het onderhandelings- en omzettingsproces,

F. overwegende dat vertegenwoordigers van de EU-instellingen en de lidstaten regelmatig 
bijeen zouden moeten komen om de balans op te maken met betrekking tot de uitvoering 
van de internemarktwetgeving,

G. overwegende dat het de publicatie van het scorebord van de interne markt verwelkomt, 
omdat het bijdraagt aan vermindering van de omzettingsachterstand,

H. overwegende dat het scorebord van de interne markt en het scorebord van de 
consumentenmarkt beide tot doel hebben de werking van de interne markt te verbeteren,

I. overwegende dat de huidige gemiddelde achterstand van 1% overeenkomt met het 
streefcijfer van 1% dat de staatshoofden en regeringleiders in 2007 zijn overeengekomen, 
maar dat negen lidstaten dit streefcijfer nog steeds niet halen, 

J. overwegende dat de fragmentatiefactor 6% is, wat betekent dat 100 richtlijnen in ten 
minste één lidstaat niet zijn omgezet,

K. overwegende dat bij 22 richtlijnen de omzettingstermijn al meer dan twee jaar is 
verstreken, hetgeen lijnrecht ingaat tegen de “nultolerantiedoelstelling” die de 
staatshoofden en regeringleiders in 2002 hebben geformuleerd, 

L. overwegende dat het bijzonder belangrijk is de omzetting te volgen van bepaalde 
richtlijnen die essentieel zijn voor de ontwikkeling van de interne markt, 

M. overwegende dat meer voor iedereen toegankelijke informatie over de richtlijnen die door 
de afzonderlijke lidstaten niet zijn omgezet, nuttig zou kunnen zijn om het algemene 
publiek hiervan sterker bewust te maken en om onderlinge druk uit te oefenen, o.a. door 
leden van het Europees Parlement op leden van de nationale parlementen,

N. overwegende dat er meer informatie nodig is over de kwaliteit van de omzetting, 

O. overwegende dat er ten aanzien van de interne markt sprake is van een algemene 
verschuiving van wetgeving naar uitvoering en dat het scorebord van de interne markt 
daarom regelmatig meer gedetailleerde informatie dient te verstrekken over de toepassing 
en handhaving van de internemarktwetgeving, waaronder indicatoren inzake de feitelijke 
openheid van de afzonderlijke markten, zodat prestaties en trends beter kunnen worden 
gevolgd,

P. overwegende dat opleiding en grensoverschrijdende uitwisselingen, o.a. via de door de 
Commissie opgezette elektronische netwerken, van essentieel belang zijn voor een betere 
toepassing van het communautaire acquis op het gebied van de interne markt, 

Q. overwegende dat de burger en het bedrijfsleven vertrouwen op een doeltreffende 
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handhaving van de internemarktvoorschriften, zodat zij ten volle kunnen profiteren van 
de mogelijkheden die de interne markt biedt,

Inleiding

1. is verheugd over bovengenoemde aanbeveling van de Commissie over maatregelen ter 
verbetering van de werking van de interne markt; onderstreept dat de lidstaten niet 
selectief de maatregelen mogen kiezen die hun het beste uitkomen, maar zich ertoe 
moeten verplichten alle maatregelen uit te voeren;

2. spreekt de hoop uit dat de Commissie en de lidstaten nauw zullen samenwerken en de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid op zich zullen nemen voor het volledig benutten van 
het potentieel van de interne markt; verzoekt de Commissie van al haar bevoegdheden 
gebruik te maken met het oog op een doeltreffende toepassing van de 
internemarktvoorschriften, waaronder doeltreffend markttoezicht, harmonisering, verdere 
vereenvoudiging van de wetgeving en andere instrumenten om de administratieve lasten 
voor burgers en bedrijven te verminderen;

3. is er met name voorstander van dat de nationale parlementen en andere belanghebbenden 
nauw worden betrokken bij de onderhandelingen en het omzettingsproces; 

4. verzoekt de Commissie een jaarlijks Internemarktforum met vertegenwoordigers van de 
EU-instellingen en de lidstaten en andere belanghebbenden te organiseren, teneinde tot 
een duidelijker engagement te komen met betrekking tot de omzetting, toepassing en 
handhaving van internemarktwetgeving;

5. verzoekt de Commissie regelmatig meer gedetailleerde informatie in haar scorebord van 
de interne markt op te nemen over de toepassing en handhaving van de 
internemarktwetgeving, waaronder indicatoren inzake de feitelijke openheid van de 
afzonderlijke markten;

6. begrijpt weliswaar dat het scorebord van de interne markt halfjaarlijks wordt 
gepubliceerd en het scorebord van de consumentenmarkt slecht eenmaal per jaar, maar 
dringt aan op gelijktijdige publicatie van die scoreborden, zodat een beter algemeen beeld 
ontstaat van de ontwikkeling van de interne markt;

Omzetting

7. vindt het verheugend dat voor de derde achtereenvolgende keer het streefcijfer van 1% 
voor de omzettingsachterstand is gehaald; dringt er bij de negen lidstaten die dit doel niet 
hebben gehaald, op aan dat zij maatregelen nemen om hun prestaties te verbeteren; 

8. herinnert eraan dat het aantal richtlijnen dat door een of meer lidstaten niet is omgezet, te 
hoog blijft en verzoekt de Commissie en de lidstaten samen te werken om dit aantal met 
spoed te verlagen, te beginnen met de richtlijnen waarvan de omzettingstermijn al twee 
jaar of meer is verstreken;

9. verzoekt de Commissie op haar website meer gedetailleerde informatie te verstrekken 
over de richtlijnen die in de verschillende lidstaten niet zijn omgezet;
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10. dringt erop aan dat de lidstaten de Commissie correlatietabellen doen toekomen met 
gedetailleerde informatie over de nationale maatregelen met het oog op de omzetting van 
richtlijnen, zodat zij gedetailleerdere informatie kan verstrekken over de kwaliteit van de 
omzetting;

Toepassing

11. is van mening dat de lidstaten voor een efficiëntere samenwerking dienen te zorgen 
tussen de nationale, regionale en lokale instanties die bij de toepassing van 
internemarktvoorschriften betrokken zijn, door de aandacht voor internemarktzaken 
binnen hun nationale bestuursapparaat te versterken;

12. onderstreept de noodzaak van een behoorlijke opleiding en scholing van ambtenaren en 
justitiële instanties op het gebied van internemarktvoorschriften;

13. deelt de mening van de Commissie dat de lidstaten ervoor zorg moeten dragen dat de 
door de Commissie opgezette grensoverschrijdende netwerken van elektronische 
informatiesystemen (bijv. het Informatiesysteem Interne Markt (IMI), het systeem voor 
de snelle uitwisseling van gegevens over gevaren bij het gebruik van verbruiks- en 
gebruiksartikelen (RAPEX), het snelle waarschuwingssysteem voor levens- en 
voedingsmiddelen (RASFF) en het netwerk voor samenwerking bij 
consumentenbescherming (CPC)) operationeel zijn door de nodige maatregelen te nemen, 
waaronder de toewijzing van middelen;

Handhaving 

14. is van mening dat de lidstaten meer werk moeten maken van het verstrekken van 
informatie aan burgers en bedrijven over hun rechten op de interne markt, zodat zij in 
staat worden gesteld die rechten in de praktijk uit te oefenen; verzoekt de Commissie 
prioriteit toe te kennen aan de afronding van het project “hulpdiensten voor de interne 
markt”, gericht op het stroomlijnen en toegankelijker maken van voorlichtings-, advies-
en probleemoplossingsdiensten;

15. is van mening dat de lidstaten met steun van de Commissie de capaciteit van 
mechanismen voor het oplossen van problemen, met name SOLVIT, dienen te verbeteren 
om meer mogelijkheden voor daadwerkelijk verhaal te creëren; verzoekt de lidstaten de 
netwerken van SOLVIT-centra verder te versterken door extra financiële en personele 
middelen toe te kennen; 

°

°       °

16. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Inleiding

Een goed werkende interne markt is essentieel voor de totstandbrenging van een stabiele en 
innovatieve economische omgeving waarin de consumenten hun geld vrij kunnen besteden en 
bedrijven nieuwe banen creëren. De interne markt is weliswaar al flink ontwikkeld, maar er 
moet nog veel worden gedaan om ervoor te zorgen dat de mogelijkheden van de interne markt 
ten volle worden benut. 

De interne markt kan niet behoorlijk werken als de communautaire voorschriften die van 
invloed zijn op het functioneren ervan, niet correct worden omgezet, toegepast en 
gehandhaafd. Op 29 juni 2009 heeft de Commissie een aanbeveling goedgekeurd “over 
maatregelen ter verbetering van de werking van de interne markt”. Deze aanbeveling en het 
scorebord van de interne markt van juli 2009 vormen de basis voor dit verslag. De rapporteur 
steunt de aanbeveling van de Commissie en onderstreept dat de lidstaten zich moeten 
verplichten tot uitvoering van alle voorgestelde maatregelen en niet selectief te werk mogen 
gaan.

Een idee van de Commissie dat de rapporteur van harte onderschrijft, is dat de nationale 
parlementen moeten worden betrokken bij de onderhandelingen over en de omzetting van 
nieuwe internemarktwetgeving. Zij wil dit idee nog verder uitwerken door de Commissie te 
verzoeken een jaarlijks Internemarktforum met vertegenwoordigers van Europese en nationale 
instellingen en andere belanghebbenden te organiseren, teneinde tot een duidelijker 
engagement te komen met betrekking tot de omzetting, toepassing en handhaving van 
internemarktwetgeving.

Hoewel zij begrijpt dat het scorebord van de interne markt halfjaarlijks wordt gepubliceerd en 
het scorebord van de consumentenmarkt slecht eenmaal per jaar, acht de rapporteur het verder 
van belang dat deze scoreborden gelijktijdig worden gepubliceerd, zodat een beter algemeen 
beeld ontstaat van de ontwikkeling van de interne markt.

Omzetting

Het is beslist noodzakelijk dat de lidstaten de internemarktwetgeving tijdig in hun nationale 
recht omzetten. In het scorebord van de interne markt, dat sinds 1997 halfjaarlijks verschijnt, 
wordt onderzocht hoe snel en hoe goed elke lidstaat internemarktrichtlijnen in nationale 
wetgeving omzet. Ook wordt daarin het aantal lopende inbreukprocedures tegen de lidstaten 
vermeld. In het recente verleden is er op dit punt sprake van een aanzienlijke verbetering. 

Blijkens het scorebord van de interne markt van juli 2009 was de gemiddelde 
omzettingsachterstand in de EU voor de derde achtereenvolgende keer 1%, het streefcijfer van 
de Europese Raad. De rapporteur stelt evenwel vast dat negen lidstaten dit streefcijfer van 1% 
niet hebben gehaald. Ook vindt de rapporteur het zorgelijk dat het aantal richtlijnen waarvan 
de omzettingstermijn allang is verstreken, te hoog blijft. Bij 22 richtlijnen was deze termijn 
meer dan twee jaar overschreden. Verder is 6% van de richtlijnen niet in alle lidstaten 
omgezet, waardoor 100 internemarktrichtlijnen geen volledig effect sorteren in de hele EU. 
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Uw rapporteur verzoekt de lidstaten en de Commissie samen te werken om dit aantal met 
spoed te verlagen, te beginnen met de 22 richtlijnen waarvan de omzettingstermijn al twee 
jaar of meer is verstreken.

In zijn resolutie van september 2008 over het scorebord van de interne markt heeft het 
Parlement om gedetailleerdere informatie verzocht over de richtlijnen die niet zijn omgezet, 
want in de statistieken wegen alle richtlijnen even zwaar. Uitgaande van dit verzoek zou de 
rapporteur graag zien dat de Commissie op haar website meer gedetailleerde informatie 
verstrekt over de richtlijnen die in de verschillende lidstaten niet zijn omgezet. Dit zou nuttig 
kunnen zijn om het brede publiek sterker bewust te maken van de problematiek en om 
onderlinge druk uit te oefenen, o.a. door leden van het Europees Parlement op leden van de 
nationale parlementen.

Wil de Commissie de kwaliteit van de omzetting adequaat kunnen controleren, moeten de 
lidstaten haar correlatietabellen doen toekomen met informatie over de nationale maatregelen 
die met het oog op de omzetting van een richtlijn zijn genomen. De rapporteur dringt erop aan 
dat de lidstaten aan dit verzoek voldoen.

Toepassing

Het lijkt erop dat de lidstaten na de omzetting van een richtlijn minder aandacht besteden aan 
de correcte toepassing ervan. Zij proberen door middel van minimale inspanningen 
inbreukprocedures te voorkomen. Het aantal inbreukprocedures blijft in ieder geval te hoog, 
waarbij enkele lidstaten duidelijk boven het EU-gemiddelde van 47 zaken liggen. 

Om tot een betere toepassing van de internemarktvoorschriften te komen, moeten de lidstaten 
voor een efficiëntere samenwerking zorgen tussen de nationale, regionale en lokale instanties 
die bij de toepassing van internemarktvoorschriften betrokken zijn, door de aandacht voor 
internemarktzaken binnen hun nationale bestuursapparaat te versterken. 

De rapporteur wil tevens nadrukkelijk wijzen op de noodzaak van bijscholing en 
grensoverschrijdende uitwisselingen van ambtenaren en rechters. Het Parlement heeft reeds in 
juli 2008 een verslag aangenomen over de taak van de nationale rechter binnen het Europees 
gerechtelijk apparaat en daarin onderstreept dat dit apparaat op alle niveaus moet worden 
opgeleid in het Gemeenschapsrecht en toegang moet hebben tot actuele informatie in de eigen 
taal, naast inspanningen gericht op verbetering van de taalvaardigheden. Naar de mening van 
de rapporteur zijn de in deze resolutie gemaakte opmerkingen nog steeds actueel, met name in 
de context van de interne markt. 

Verder is de rapporteur van mening dat de lidstaten de nodige maatregelen moeten nemen, 
waaronder de toewijzing van middelen, om ervoor zorg te dragen dat de door de Commissie 
opgezette grensoverschrijdende netwerken van elektronische informatiesystemen, met name 
het Informatiesysteem Interne Markt (IMI), het systeem voor de snelle uitwisseling van 
gegevens over gevaren bij het gebruik van verbruiks- en gebruiksartikelen (RAPEX), het 
snelle waarschuwingssysteem voor levens- en voedingsmiddelen (RASFF) en het netwerk 
voor samenwerking bij consumentenbescherming (CPC), operationeel zijn. Het IMI stelt 
bestuurlijke instanties in staat bevoegde autoriteiten in andere lidstaten te vinden en met 
behulp van voorvertaalde standaardvragen en –antwoorden verzoeken tot deze autoriteiten te 
richten. Het IMI ondersteunt de bestuurlijke samenwerking in het kader van de richtlijn 
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betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (2005/36/EG) en van de dienstenrichtlijn 
(2006/123/EG). RAPEX en RASFF maken een snelle uitwisseling van informatie over 
gevaarlijke producten (en handelingen waaraan risico’s kleven) tussen nationale autoriteiten 
mogelijk. Het CPC-S is een systeem ter ondersteuning van de samenwerking tussen 
overheidsinstanties bij de grensoverschrijdende handhaving van de 
consumentenbeschermingswetgeving op basis van geharmoniseerde onderzoeks- en 
handhavingsbevoegdheden.

Handhaving

Ten slotte – en wellicht is dit het belangrijkste punt - is de rapporteur van mening dat de 
lidstaten meer werk moeten maken van het verstrekken van informatie aan burgers en 
bedrijven over hun rechten op de interne markt, zodat zij in staat worden gesteld die rechten 
in de praktijk uit te oefenen. Uw rapporteur steunt in het bijzonder het SMAS-project 
(hulpdiensten voor de interne markt), dat gericht is op het toegankelijker maken en 
stroomlijnen van diverse bestaande diensten voor informatie, advies, bijstand en het oplossen 
van problemen. Voorts moeten de lidstaten met steun van de Commissie de capaciteit van 
mechanismen voor het oplossen van problemen, met name SOLVIT, verbeteren. De 
rapporteur verzoekt de lidstaten de netwerken van SOLVIT-centra verder te versterken door 
extra financiële en personele middelen toe te kennen. 


