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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het 26e jaarlijkse verslag over de controle op de toepassing van het 
gemeenschapsrecht (2008)
(2010/2076(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het verslag van de Commissie getiteld "Evaluatieverslag EU-Pilot" 
(COM(2010)0070),

– gezien het 25e jaarverslag van de Commissie over de controle op de toepassing van het 
gemeenschapsrecht (2007) (COM(2008)0777),

– gezien de werkdocumenten van de diensten van de Commissie (SEC(2009)1683, 
SEC(2009)1684, SEC(2009)1685 en SEC(2010)0182),

– gezien de mededeling van de Commissie van 5 september 2007 getiteld "Een Europa van 
resultaten - toepassing van het gemeenschapsrecht (COM(2007)0502),

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 maart 2002 betreffende betrekkingen met 
de klager inzake inbreuken op het gemeenschapsrecht (COM(2002)0141),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 21 februari 2008 over het 23ste jaarlijks verslag 
van de Commissie over de controle op de toepassing van het gemeenschapsrecht (2005)1,

– gelet op artikel 119, lid 1 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen van de Commissie 
interne markt en consumentenbescherming en de Commissie verzoekschriften 
(A7-0000/2010),

1. betreurt het dat de Commissie niet heeft gereageerd op de door het Parlement in zijn 
eerdere resoluties, met name eerdergenoemde resolutie van 21 februari 2008, aan de orde 
gestelde onderwerpen; merkt op dat er op het gebied van transparantie geen vooruitgang is 
geboekt en verwijst daarbij met name naar het project "EU Pilot" en het vraagstuk van de 
menselijke factor;

2. neemt er nota van dat de Commissie er met het project EU Pilot naar streeft inzet, 
samenwerking en partnerschap tussen de Commissie en de lidstaten te versterken2 en met 
de autoriteiten van de lidstaten een gezamenlijke inspanning levert om te zorgen voor een 
correcte toepassing van de wetgeving van de Europese Unie; constateert dat er derhalve 
sprake is van een vorm van intergouvernementele samenwerking die in de plaats treedt 
van de in artikel 17 van het EU-Verdrag neergelegde verplichting van de Commissie om 
toe te zien op de toepassing van zowel de Verdragen als de maatregelen die de instellingen 
krachtens deze Verdragen vaststellen;

                                               
1 PB C 184E van 6.8.2009, blz. 63.
2 Evaluatieverslag EU Pilot, blz. 2.
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3. merkt op dat aan de ene kant wordt erkend dat burgers een belangrijke rol spelen bij de 
naleving van het EU-recht in de maatschappij1, terwijl zij aan de andere kant - in het 
project EU Pilot - steeds meer van deelname aan alle verdere procedures worden 
uitgesloten; is van mening dat dat niet in overeenstemming is met de plechtige 
verklaringen in de Verdragen dat "besluiten in zo groot mogelijke openheid en zo dicht 
mogelijk bij de burger worden genomen" (artikel 1 EU-Verdrag), dat de instellingen van 
de Unie "in een zo groot mogelijke openheid" werken (artikel 15 VWEU) en dat "de Unie 
[...] in al haar activiteiten het beginsel [eerbiedigt] van gelijkheid van haar burgers, die 
gelijke aandacht genieten van haar instellingen, organen en instanties" (artikel 9 
EU-Verdrag);

4. merkt op dat de jaarlijkse verslagen van de Commissie "over de controle op de toepassing 
van het gemeenschapsrecht" in hun huidige vorm de burgers en de andere instellingen 
onvoldoende informatie verschaffen over de werkelijke stand van de toepassing van 
EU-recht, aangezien de Commissie daarin uitsluitend verwijst naar formele procedures die 
zijn aangespannen tegen lidstaten die hebben verzuimd EU-recht om te zetten naar 
nationaal recht; is evenwel van mening dat het eveneens zeer in het belang van de burgers 
en het Parlement zou zijn als zij geïnformeerd zouden worden wanneer de Commissie 
inbreukprocedures start vanwege het incorrect of slecht omzetten van EU-recht, waarbij 
dan ook de details van die procedures zouden moeten worden aangeleverd;

5. verzoekt de Commissie een voorstel in te dienen voor een "procedurecode" in de vorm 
van een verordening overeenkomstig de nieuwe rechtsgrondslag van artikel 298 VWEU, 
waarin de verschillende aspecten van de inbreukprocedure worden vastgelegd, waaronder 
kennisgevingen, termijnen, het recht op verdediging, de motiveringsplicht, enz., teneinde 
de rechten van de burgers te garanderen en een grotere transparantie te bewerkstelligen; 
herinnert de Commissie eraan dat haar mededeling uit 2002 een belangrijk referentiepunt 
vormt voor het opstellen van een dergelijke "procedurecode";

6. herinnert eraan dat de Commissie juridische zaken onlangs met algemene stemmen haar 
goedkeuring heeft gehecht aan een brief ter ondersteuning van de standpunten van een 
indiener van een verzoekschrift die verzocht om een standaard administratieve procedure 
voor toezicht op en handhaving van EU-recht, die de beslissingsbevoegdheid van de 
Commissie met betrekking tot de vraag wanneer en tegen wie er een procedure wordt 
aangespannen in stand laat, maar waarbij deze beslissingsbevoegdheid slechts kan worden 
uitgeoefend binnen de grenzen van het recht op behoorlijk bestuur2;

7. herinnert aan zijn resolutie van 9 februari 2010 over een herzien kaderakkoord tussen het 
Europees Parlement en de Commissie3 waarin de Commissie wordt verzocht het 
Parlement te voorzien "van beknopte gegevens over alle inbreukprocedures, van de 
schriftelijke aanmaning, met inbegrip, indien het Parlement hierom verzoekt, van de 

                                               
1 Mededeling van de Commissie 2002, blz. 5: "[...]de Commissie [heeft] herhaaldelijk erkend dat de klager een 
essentiële rol vervult bij de ontdekking van inbreuken op het gemeenschapsrecht"
2 "Discretionaire bevoegdheden mogen dan een noodzakelijk kwaad van het moderne regeringsstelsel zijn –
absolute discretie gepaard aan een absoluut gebrek aan transparantie is echter volledig in strijd met de 
rechtsstaat", Verslag Frassoni (2005/2150(INI) inzake het 21ste en het 22ste jaarverslag van de Commissie over 
de controle op de toepassing van het gemeenschapsrecht (2003 en 2004), blz. 17 van de toelichting.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0009.
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kwesties waar de inbreukprocedures op betrekking heeft (...)"1;

8. verzoekt de Commissie het Parlement de benodigde gegevens te verstrekken om te 
kunnen onderzoeken of het project EU Pilot ten opzichte van de huidige procedure voor 
het beheer van inbreukdossiers een toegevoegde waarde heeft, hetgeen verdere uitbreiding 
van het project zou rechtvaardigen; is van mening dat het Parlement op grond van deze 
informatie bijvoorbeeld moet kunnen controleren of de termijn van 10 weken die een 
lidstaat krijgt om in een concreet geval een oplossing te zoeken, niet heeft geleid tot 
verdere vertraging bij het inleiden van een inbreukprocedure, die toch al zeer veel tijd in 
beslag kan nemen en waarvan de duur veelal onzeker is;

9. verzoekt de Commissie voldoende middelen beschikbaar te stellen om de 
tenuitvoerlegging van het EU-recht volledig te kunnen bewaken, eigen zaken te initiëren 
en prioriteiten te ontwikkelen voor sterkere en systematische maatregelen; verzoekt de 
Commissie het Parlement, zoals eerder bij herhaling gevraagd, duidelijke en volledige 
gegevens te verstrekken over de middelen die binnen de verschillende directoraten-
generaal worden besteed aan de behandeling van inbreukprocedures en over de middelen 
die worden besteed aan EU Pilot; herinnert de Commissie eraan dat het Parlement zich 
ertoe heeft verbonden de Commissie te steunen via ruimere begrotingsmiddelen voor meer 
armslag;

10. herinnert aan de toezegging van de Raad de lidstaten te zullen stimuleren 
concordantietabellen op te stellen en te publiceren die de samenhang tussen richtlijnen en 
nationale omzettingsmaatregelen weergeven; benadrukt dat dergelijke tabellen van 
wezenlijk belang zijn voor een efficiënt toezicht door de Commissie op 
uitvoeringsmaatregelen in alle lidstaten;

11. stelt vast dat nationale rechtbanken een essentiële rol vervullen bij de toepassing van het 
gemeenschapsrecht en verleent zijn volledige steun aan de inspanningen van de EU om 
justitiële opleidingen voor nationale rechters, juristen en ambtenaren binnen de nationale 
overheden te bevorderen en coördineren;

12. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie het 
Europees Hof van Justitie, de Europese Ombudsman en de parlementen van de lidstaten.

                                               
1 Idem, paragraaf 3, letter e), vijfde streepje.



PE443.023v01-00 6/6 PR\820541NL.doc

NL

TOELICHTING

Dit verslag behelst een evaluatie van het toezicht door de Commissie op de toepassing van het 
gemeenschapsrecht in 2008. De kern van deze evaluatie betreft het verslag van de Commissie 
"Evaluatieverslag EU-Pilot", waarin de Commissie de resultaten evalueert van het project 
EU Pilot na een looptijd van 22 maanden. De rapporteur stelt enkele belangrijke kwesties aan 
de orde met betrekking tot de werking van het project en met betrekking tot de rol van de 
burgers bij de naleving van het gemeenschapsrecht in de maatschappij en verzoekt de 
Commissie de benodigde gegevens aan te leveren om een onderzoek te kunnen instellen naar 
de toegevoegde waarde van EU Pilot ten opzichte van de bestaande inbreukprocedures1. De 
rapporteur stelt tevens voor de Commissie te verzoeken een voorstel voor een 
"procedurecode" voor de inbreukprocedure in te dienen, overeenkomstig de nieuwe wettelijke 
grondslag van artikel 298 VWEU, teneinde de rechten van de burgers te garanderen en de
transparantie te vergroten.

                                               
1 Een uitgebreide uiteenzetting over de bezorgdheid van het Parlement over het functioneren van EU Pilot is te 
vinden in het artikel van Melanie Smith "Enforcement, monitoring, verification, outsourcing; the decline of the 
infringement process" (2008) 33 European Law Review 777.


