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Een van de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de Commissie Verzoekschriften 
is om een onderzoek in te stellen naar door Europese burgers aan de orde gestelde kwesties 
waarin mogelijkerwijze sprake is van inbreuken op de EU-wetgeving. In de praktijk heeft 
ruim de helft van de activiteiten van de Commissie Verzoekschriften betrekking op de 
toepassing van het gemeenschapsrecht, hetgeen niet alleen aanleiding kan geven tot uitvoerige 
debatten binnen de commissie, maar ook tot onderzoekbezoeken aan de betrokken landen of 
regio's.

Wanneer het gemeenschapsrecht door de lidstaten onjuist of op incoherente wijze wordt 
toegepast, wordt er afbreuk gedaan aan de geloofwaardigheid van de EU, terwijl de 
doelstellingen en bedoelingen van de Europese instellingen onduidelijk worden voor de 
Europese burgers. Krachtens de opeenvolgende verdragen berust de exclusieve bevoegdheid 
voor het aanspannen van inbreukprocedures tegen lidstaten die de communautaire wetgeving 
onjuist toepassen bij de Commissie en hebben dergelijke procedures slechts tot doel de 
lidstaten ertoe te bewegen het gemeenschapsrecht na te leven; er is geen mogelijkheid 
voorzien voor een individueel beroep door burgers. Verder heeft de Commissie geen 
verplichting tot het op gang brengen van dergelijke procedures; zij kan naar eigen 
goeddunken daartoe besluiten.

Op deze stand van zaken is al lang geleden kritiek uitgeoefend door de Commissie 
Verzoekschriften, die van oordeel is dat deze stand van zaken slecht strookt met het huidige 
peil van ontwikkeling van de EU. Onze commissie heeft ook kritiek geuit naar aanleiding van 
het ontbreken van passende verweermogelijkheden voor individuen of collectiviteiten die te 
lijden hebben gehad onder een slechte toepassing van de EU-wetgeving en soms ook 
langdurige slachtoffers daarvan zijn geworden, die de gevolgen daarvan ook nog ondergaan 
lang nadat de inbreukprocedure is afgesloten. Nationale rechtbanken zijn in dit soort gevallen 
zeer terughoudend geweest bij het erkennen van de rechten van burgers.

In het door de Commissie uitgebrachte Jaarverslag wordt alleen lippendienst bewezen aan de 
bijdrage die verzoekschriften kunnen leveren aan het verzekeren van een juiste toepassing van 
het gemeenschapsrecht, terwijl de klachtenprocedure van de Commissie – die uit hoofde van 
het Verdrag geen speciale erkenning geniet – wordt opgehemeld als de algemene grondslag 
voor het op gang brengen van inbreukprocedures. De rol van het verzoekschriftenproces, die 
slechts af en toe expliciet erkend wordt, wordt op uiteenlopende wijze gewaardeerd, al naar 
gelang de verschillende afdelingen van de Commissie. Dit is een verrassende en 
verontrustende stand van zaken, gezien het feit dat de verantwoordelijke diensten van de 
Commissie deelnemen aan elke vergadering van de Commissie Verzoekschriften. De hierna 
volgende voorbeelden spreken boekdelen:

Interne markt: De verwijzing naar het debat over de zaak "Equitable life"1 bevat geen 
vermelding van het verslag en de aanbevelingen van de Commisise voor onderzoek naar het 
bankroet van Equitable Life, een commissie die was opgericht als resultaat van ontvangen 
verzoekschriften en die onder haar leden de voorzitter en rapporteur telde, twee 
vooraanstaande leden van de Commissie verzoekschriften. In het rapport wordt alleen 
opgemerkt "Uit de verzoekschriften blijkt, natuurlijk, dat bij een inbreuk op het 

                                               
1 SEC(2009) 1684/2 blz. 218.
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gemeenschapsrecht de feiten zijn "omgezet" in inbreuken"1. Bij overtredingen op de regels 
voor openbare aanschaffingen wordt echter gedetailleerder informatie verstrekt over de rol 
van de verzoekschriften bij de lopende inbreukprocedures van de Commissie tegen de regio 
Valencia2. Er wordt echter niet geprobeerd informatie te geven over de inhoudelijke kant van 
de zaak.

Milieu: Ten aanzien van de illegale jacht op vogels merkt de Commissie op dat zij "besloten 
heeft Malta voor het gerecht te brengen wegens de voorjaarsjacht in dat land"3. Weer wordt er 
geen enkele melding gemaakt van de verzoekschriften over dit onderwerp of van het 
onderzoekbezoek dat onze commissie in dit verband heeft afgelegd, noch van de daarop 
volgende resolutie van het Europees Parlement P6_TA(2007)0074. Hetzelfde geldt voor de 
procedures van de Commissie tegen Polen vanwege de voorgenomen aanleg van een weg 
door de Rospuda-vallei (inbreuk op de Richtlijn Natura 20004, de zaak tegen Spanje in 
verband met de ringweg M-30 rondom Madrid en de zaak tegen Ierland5 die ging over een 
inbreuk op de Richtlijn inzake de milieueffectrapportage. Dit zijn ernstige tekortkomingen, 
die aantonen dat in dit verslag slechts zeer partieel verwezen wordt naar kwesties die grote 
bezorgdheid hebben opgewekt bij de Europese burgers, of dat nog steeds doen, en dan nog 
alleen in statistisch verband.

Justitie en Interne Zaken: In dit hoofdstuk is er sprake van enige erkenning van de rol die 
gespeeld werd door verzoekschriften; vooral kwesties betreffende grenscontroles en het vrije 
verkeer van personen (richtlijn 2004/38/EG) hebben aanleiding gegeven tot een groot aantal 
verzoekschriften, waaraan de Europese Commissie aandacht schonk in haar verslag over de 
toepassing van genoemde richtlijn6. In de verwijzing naar de verordening Brussel II, die 
garandeert dat kinderen na een scheiding regelmatig contact kunnen onderhouden met beide 
ouders, wordt geen melding gemaakt van de vele verzoekschriften die ontvangen zijn met 
betrekking tot het Duitse Jugendamt en het werkdocument dat onze commissie aan dit 
onderwerp heeft gewijd7. Verder wordt in de tekst gesproken van "... ongeveer 
12 verzoekschriften" in verband met de toepassing van zowel de verordening Brussel IIa, als 
de verordening Brussel I. Dit is noch exact, noch nuttig en is indicatief voor het gebrek aan 
aandacht voor het standpunt van de burgers, zoals dat via het verzoekschriftenproces tot 
uitdrukking komt.

Sociale Zaken: Op 24 juni 2010 kondigde de Commissie aan dat zij stappen ging ondernemen 
tegen de Britse regering om de zorguitkeringen voor in het buitenland levende Britten te 
garanderen. De Commissie verzoekschriften heeft een groot aantal verzoekschriften over dit 
onderwerp ontvangen en verheugt zich over het besluit van de Commissie om in actie te 
komen. Dit is een typisch voorbeeld van een geval waarin onze commissie het op prijs zou 
hebben gesteld om te worden geïnformeerd.

Met deze opmerkingen wil onze commissie niet suggereren dat de Europese Commissie op 

                                               
1 ibidem blz. 234.
2 ibidem blz. 247.
3 ibidem blz. 140.
4 ibidem blz. 144.
5 ibidem blz. 153.
6 COM(2009) 313.
7 PE 418.136.
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enigerlei wijze meer erkenning dan vereist is moet geven aan het verzoekschriftenproces, 
want het is natuurlijk dat de Commissie in een door haar opgesteld verslag meer aandacht 
schenkt aan haar eigen activiteiten dan aan die van een andere instelling. Maar gezien de 
diepgaande wijze waarmee de diensten van de Europese Commissie betrokken zijn bij de 
werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften, zou men toch mogen verwachten dat op 
zijn minst de commentaren over verzoekschriften juist zouden zijn. Wij willen de Europese 
Commissie herinneren aan de rol die onze commissie speelt bij het vergemakkelijken van een
rechtstreeks contact met de autoriteiten van de lidstaten, zoals gebleken is in het recente geval 
van de afvalcrisis in de Italiaanse regio Campania, waarbij de diensten van de Europese 
Commissie bij gelegenheid van vergaderingen van onze commissie de gelegenheid hadden tot 
een rechtstreekse en openhartige gedachtewisseling met de nationale en regionale autoriteiten.

Web Portals
De Commissie verzoekschriften heeft er regelmatig bij de Europese Commissie op 
aangedrongen om "bekendheid te geven aan de verschillende mechanismen voor het indienen 
van klachten waarover de burger de beschikking heeft, bij voorbeeld in de vorm van een 
gemeenschappelijk portal van de EU of de invoering van een enkel on-line loket, om de 
burgers bij te staan"1, een verzoek dat ook werd gedaan in haar laatste advies aan de 
Commissie juridische zaken inzake het 25e Jaarverslag over het toezicht op de 
tenuitvoerlegging van de communautaire wetgeving.

In haar antwoord verwees de Commissie naar haar aankondiging in mei 2008 van een 
"actieplan voor de stroomlijning van negen bestaande openbare bijstanddiensten die 
basisinformatie verstrekken over de binnen de EU bestaande rechten, individueel advies 
geven ten aanzien van meer specifieke kwesties en op informele wijze kunnen helpen bij het
oplossen van problemen. In dit kader kan ook een verband worden gelegd met formele 
mechanismen voor de indiening van klachten, in gevallen waarin dit op zijn plaats is en 
waarin informele, snellere methoden geen resultaat hebben opgeleverd. De resultaten van het 
actieplan worden in het begin van 2010 verwacht."

De Commissie verzoekschriften heeft begrepen dat de Commissie aan dit project werkt onder 
de benaming "Your EU Rights". Onze commissie zou het op prijs hebben gesteld om op de 
hoogte te worden gehouden van deze lopende werkzaamheden en misschien zelfs verzocht te 
worden een constructieve inbreng hierbij te leveren.

Transparantie en toegang tot documenten
De Commissie verzoekschriften heeft er ook herhaaldelijk bij de Commissie op aangedrongen 
"...dat de Commissie verzoekschriften op regelmatige basis duidelijke informatie krijgt over 
de stadia die bereikt zijn in de inbreukprocedures die ook het onderwerp vormen van een open 
verzoekschrift, of dat zij, indien dit niet mogelijk is, op voet van gelijkheid met de Raad 
toegang krijgt tot de relevante database van de Commissie"2. Onze commissie heeft ook vele 
malen gevraagd om documenten die ons door de betrokken diensten geweigerd werden om 
redenen die alleen beschreven kunnen worden als inbreuken op de loyale samenwerking die 
tussen de twee instellingen zou mogen worden verwacht.

                                               
1 2008/2337(INI).
2 ibidem.
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De Commissie antwoordt hierop alleen dat "informatie over de stadia die bereikt worden in 
inbreukprocedures regelmatig gepubliceerd wordt op de Europa website". Dit is de database 
die de Commissie beschikbaar stelt aan de andere instellingen van de EU en aan het algemene 
publiek." Onze commissie beschouwt dit antwoord als onbevredigend en vermeldt dit ook in 
haar Jaarverslag. "Gezien het aantal gevallen en het feit dat het tempo van de behandeling van 
een bepaald dossier moeilijk kan worden voorspeld en dat er geen zoekinstrument 
beschikbaar wordt gesteld om een specifiek inbreukdossier te vinden, zou een maandelijks 
onderzoek van deze database een onnodige verspilling van mankracht en tijd vormen: Daarom 
moeten er aanvullende stappen worden genomen, zodat de Europese Commissie onze 
commissie automatisch alert maakt op elke voortgang in de inbreukprocedures die voor de 
verzoekschriften relevant is."1. Daarom wordt de oproep aan de Commissie herhaald om 
informatie te verstrekken over de voortgang die bereikt is in inbreukzaken die relevant zijn 
voor open verzoekschriften en wordt aan deze oproep extra kracht bijgezet met een verwijzing 
naar paragraaf 3(e) van punt 5 van de Kaderovereenkomst tussen het Europees Parlement en 
de Commissie.2

De Commissie verzoekschriften ondersteunt het advies van de Commissie juridische zaken 
betreffende de noodzaak van een "procedurele gedragscode" in de vorm van een verordening 
van de EU waarin een uiteenzetting wordt gegeven van de verschillende aspecten van de 
inbreukprocedure, met inbegrip van inkennisstelling, termijnen, het recht te worden gehoord 
en het recht op toegang tot de dossiers.

EU Pilot
In haar 25e Jaarverslag over de toepassing van de communautaire wetgeving heeft de 
Commissie de initiëring aangekondigd van een nieuw instrument "EU Pilot" dat snellere en 
betere antwoorden moet verstrekken op gestelde vragen en oplossingen moet bieden voor 
problemen in verband met de toepassing van de communautaire wetgeving waarvoor 
bevestiging vereist is van de feitelijke of juridische situatie in een lidstaat." De Commissie 
verzoekschriften neemt kennis van het Evaluatieverslag over "EU Pilot"3. Zij is ingenomen 
met het voornemen van de Commissie om "inbreuken op de communautaire wetgeving zoveel 
mogelijk in een vroegtijdig stadium te corrigeren zonder de noodzaak van het op gang 
brengen van een inbreukprocedure"4 en beschouwt dit als een positieve benadering zolang het 
legitieme recht van de burgers, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties om een 
zaak door een neutrale instantie te laten aanhoren niet wordt doorkruist door dat de lidstaten 
gevraagd worden om klachten in eerste instantie te beantwoorden. Ook moet worden gehoopt 
dat het zoeken van een snelle oplossing voor inbreukzaken een grondige en objectieve 
evaluatie van elke individuele zaak niet in de weg staat.

Onze commissie koestert enige bezorgdheid over het voortduren van een zekere verwarring 
ten aanzien van de behandeling van klachten en onderzoeken door de Europese Commissie. In 
haar brief aan de Commissie Juridische zaken met extra informatie over de evaluatie van het 

                                               
1 A7-0186/2010, blz. 21.
2 "De Commissie zal aan het Parlement beknopte informatie over alle inbreukprocedures beschikbaar stellen op 
basis van een officiële inkennisstellingsbrief, waarin - indien het Parlement daartoe de wens te kennen geeft -
ook informatie over afzonderlijke zaken vervat is over kwesties met betrekking tot de inbreukprocedure, zulks 
met inachtneming van de regels inzake vertrouwelijkheid."
3 COM(2010) 70 definitief.
4 ibidem blz. 1.
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EU Pilot project1, maakt de Commissie melding van een totaal van 876 dossiers dat aan EU 
Pilot is voorgelegd, waarvan 664 (76%) klachten en onderzoeken van de 15 deelnemende 
lidstaten betreffen. Verderop in dezelfde brief wordt medegedeeld dat gemiddeld iets meer 
dan 25% van de omvang van nieuwe onderzoeken en klachten verwerkt wordt via EU Pilot. 
Overwegende dat de 15 aan EU Pilot deelnemende lidstaten ongeveer 65% van de bevolking 
van de EU vertegenwoordigen, is er blijkbaar een discrepantie, die niet wordt verklaard. 
Bovendien wordt in dezelfde brief verwezen naar 1740 nieuwe dossiers inzake onderzoeken 
en klachten uit dezelfde 15 lidstaten, die over de periode oktober 2009 t/m april 2010 
geregistreerd zijn in een nieuwe database genaamd CHAP (Case Handling/Acceuil 
Plaignants). Onze commissie verzoekt de Europese Commissie om in bewoordingen die voor 
de burgers begrijpelijk zijn te verduidelijken hoe de onderzoeken en klachten in verschillende 
circuits worden geregistreerd en behandeld, en op grond van welke criteria. Verder zou onze 
commissie graag vernemen hoeveel van deze dossiers verband houden met verzoekschriften.

De Commissie verzoekschriften neemt met belangstelling kennis van de tendens dat het 
milieu het voornaamste onderwerp gaat vormen voor vragen, klachten en verzoekschriften. 
De bevindingen van de Commissie bevestigen de bezorgdheid die onder de aandacht van de 
Commissie verzoekschriften is gebracht, in het bijzonder met betrekking tot de 
Habitatrichtlijn2, de Kaderrichtlijn voor afval3, de Richtlijn inzake afvalstortplaatsen4 en de 
Richtlijn inzake milieueffectrapportage5. De Commissie verzoekschriften dringt bij de 
Europese Commissie aan op een proactieve benadering bij het verzekeren van de naleving van 
deze richtlijnen, die het onderwerp vormen van een groot aantal open verzoekschriften.

In het verslag van de Commissie wordt veel aandacht geschonken aan de situatie in verband 
met de afvalcrisis in Campania, die het onderwerp heeft gevormd van een onderzoekbezoek 
van onze commissie, op grond waarvan een verslag werd opgesteld. De Commissie 
verzoekschriften wil alleen opmerken dat de Europese Commissie meer expliciet moet laten 
merken welke lessen zij getrokken heeft uit haar kennis en bewustzijn van de problemen die 
zich in diverse lidstaten voordoen bij de uitvoering van de Afvalrichtlijnen, aangezien dit een 
kwestie schijnt te zijn die keer op keer de kop opsteekt en waaraan meer prioriteit zou moeten 
worden geschonken door de Commissie en de lidstaten.

                                               
1 Ares(2010) 291478.
2 92/43/EEC.
3 2008/98/EC.
4 1999/31/EC.
5 2003/35/EC.


