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SUGGESTIES 

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat de Commissie in 2014 3 715 klachten over mogelijke schendingen het 

EU-recht heeft ontvangen, en dat Spanje (553), Italië (475) en Duitsland (276) de lidstaten 

waren waar de meeste klachten tegen werden ingediend; 

B. overwegende dat de Commissie in 2014 893 nieuwe inbreukprocedures is gestart, en dat 

Griekenland (89), Italië (89) en Spanje (86) de landen waren met de meeste lopende 

zaken; 

C. overwegende dat tussen 2010 en 2014 3 550 inbreukprocedures zijn gestart wegens te late 

omzetting door de lidstaten van 439 richtlijnen, en dat elke in die periode goedgekeurde 

richtlijn gemiddeld door acht lidstaten werd geschonden; overwegende dat België (36), 

Roemenië (34) en Slovenië (26) de lidstaten waren die de meeste problemen vertoonden1; 

1. is van mening dat de doeltreffendheid van het EU-recht systematisch wordt ondermijnd 

door de onbevredigende toepassing ervan door de lidstaten en de onbevredigende follow-

upmaatregelen van de Commissie; wijst erop dat de gebrekkige toepassing en handhaving 

bij een aantal Europese crisissen een belangrijke rol spelen en tot ongelijke 

randvoorwaarden op de interne markt leiden, en beklemtoont dat een verbeterde 

toepassing van het EU-recht bij de burgers het geloof en het vertrouwen in de 

doelstellingen van de Europese Unie kan vergroten; 

2. is van mening dat onrealistische uiterste termijnen voor de tenuitvoerlegging van 

wetgeving het de lidstaten onmogelijk kunnen maken om eraan te voldoen en daarom op 

impliciete wijze ruimte laten voor een verlate toepassing; vraagt de Europese instellingen 

het eens te worden over geëigender tijdschema's voor de toepassing van verordeningen en 

richtlijnen, en voldoende rekening te houden met de noodzakelijke termijnen voor toetsing 

en raadpleging; is van mening dat de Commissie verslagen, evaluaties en 

wetgevingsherzieningen moet leveren op de datums die zijn overeengekomen met de 

medewetgevers en zoals uiteengezet in de relevante wetgeving; 

3. roept de Commissie op voor elk directoraat-generaal een webpagina bij te houden met de 

lidstaten die richtlijnen nog niet hebben omgezet of die besluiten en verordeningen niet 

naleven; is van mening dat deze lijst elke maand moet worden bijgewerkt en dat erin moet 

worden aangegeven welke richtlijnen niet zijn omgezet en/of welke besluiten en 

verordeningen niet zijn nageleefd; 

4. is van mening dat de Commissie gevallen van onjuiste omzetting van richtlijnen actiever 

moet aanpakken en daarbij aandacht moet besteden aan gevallen van zowel opzettelijk, als 

niet-opzettelijk handelen van lidstaten; 

5. is van mening dat het de taak van de Commissie is om tegenwicht te bieden aan de twee 

                                                 
1 De gegevens in overwegingen A, B en C komen uit het verslag van de Commissie over de "Controle op de 

toepassing van het Unierecht – jaarverslag 2014" (van 9 juli 2015). 
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wetgevende takken van het besluitvormingsproces op Europees niveau, die het mogelijk 

maken dat beslissingen over substantiële aspecten kunnen worden genomen door middel 

van gedelegeerde en uitvoeringshandelingen tijdens de medebeslissingsprocedure, gezien 

de juridische onzekerheid en mogelijke risico's, gevaren en complicaties die hieruit 

kunnen voortvloeien; 

6. stelt met bezorgdheid vast dat 11 richtlijnen op het gebied van de wetgeving inzake 

banken en financiën door ten minste één of meer lidstaten nog niet zijn omgezet, en dat 

Duitsland het enige land is dat alle bestaande wetgeving op dit terrein heeft omgezet, en 

Oostenrijk de enige andere lidstaat is met minder dan drie niet-omgezette richtlijnen1; 

7. wijst erop dat de richtlijn inzake betalingsachterstanden in 11 lidstaten nog steeds niet 

naar behoren wordt toegepast, en dat de situatie het ernstigst is in Italië, Cyprus, Spanje, 

Portugal en Griekenland, waar de achterstand bij B2B-betalingen2 ruim boven het 

gemiddelde3 ligt en daarmee voor extra problemen voor kmo's zorgt; 

8. wijst er verder op dat de richtlijn betreffende toegang tot het bedrijf van 

kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en 

beleggingsondernemingen, de richtlijn tot vaststelling van voorschriften voor de 

begrotingskaders van de lidstaten en de richtlijn betreffende consumentenrechten nog niet 

door alle lidstaten zijn omgezet4; roept de Commissie op beter toezicht te houden op 

belasting- en douanegerelateerde staatssteunzaken, aangezien dit een van de vier 

beleidsterreinen is waarop in 2014 de meeste inbreukprocedures werden ingeleid; 

9. herinnert eraan dat de niet-naleving van de criteria van Maastricht en de soepele en 

discretionaire handhaving van de regels van het stabiliteits- en groeipact door de 

Commissie en de Raad hebben bijgedragen tot het ontstaan van de Europese 

staatsschuldcrisis die volgde op de wereldwijde financiële crisis; maakt zich er zorgen 

over dat de regels van het stabiliteits- en groeipact nog altijd niet worden nageleefd en niet 

stelselmatig worden gehandhaafd, en is van oordeel dat de bestaande regels moeten 

worden toegepast via gebruikmaking van de ingebouwde flexibiliteitsclausules; vraagt de 

Commissie en de Raad om een meer proactieve houding aan te nemen als het gaat om het 

handhaven van de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden en met name 

bij de effectieve preventie van ernstige macro-economische en financiële 

onevenwichtigheden; 

10. wijst erop dat in 2014 slechts 10 van de 157 belangrijkste aanbevelingen die in het kader 

van het Europees semester aan lidstaten zijn gedaan, volledig waren opgevolgd of 

aanzienlijke vooruitgang lieten zien5; roept in deze context op tot het opvolgen van de 

aanbevelingen die in het verslag van de vijf voorzitters over het verdiepen van de EMU 

werden gedaan inzake het Europees semester, te weten: meer concrete en ambitieuze 

                                                 
1 Bijzonder verontrustende gevallen zijn Polen (10 niet-omgezette richtlijnen), Luxemburg (9) en Slovenië, 

Spanje en Estland (elk 8). 
2 Business-to-business. 
3 Zie "Transposition and implementation of the Directive on Late Payments in Commercial Transactions", 

Onderzoeksdienst van het Europees Parlement. 
4 Europese Commissie - Controle op de toepassing van het Unierecht: jaarverslag 2014, blz. 

19-20http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/docs/annual_report_32/com_2015_329_en.pdf 
5 Een succespercentage van ca. 6,5 %: Zsolt Darvas en Alvaro Leandro, "The Limitations of Policy Coordination 

in the Euro Area under the European Semester", Bruegel, november 2015. 

http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/docs/annual_report_32/com_2015_329_en.pdf
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landenspecifieke aanbevelingen en meer nadruk op de prioriteiten die zijn gesteld, waarbij 

de lidstaten de nodige ruimte moeten krijgen om de aanbevelingen ten uitvoer te leggen, 

evenals een systematischer gebruik van rapportage, collegiale toetsing en de "pas toe of 

leg uit"-aanpak, teneinde te garanderen dat de aanbevelingen correct ten uitvoer worden 

gelegd en om een breder maatschappelijk debat en, in het verlengde daarvan, grotere 

nationale betrokkenheid tot stand te brengen; 

11. benadrukt dat het voor lidstaten die onderdeel uitmaken van de eurozone of die deelnemen 

aan de bankenunie cruciaal is om de richtlijn inzake het herstel en de afwikkeling van 

banken (BRRD) om te zetten zodat het afwikkelingsmechanisme correct kan functioneren, 

aangezien besluiten van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad in veel gevallen moeten 

worden uitgevoerd op basis van de nationale wetten waarin de BRRD1 is omgezet; 

12. wijst erop dat de Commissie op 22 oktober 2015 zes lidstaten2 naar het Hof van Justitie 

heeft verwezen wegens het niet omzetten van de BRRD; 

13. is uiterst bezorgd over het feit dat de richtlijn depositogarantiestelsel (DGSD)3 door tien 

lidstaten nog steeds niet is omgezet, en roept de Commissie op de tenuitvoerlegging ervan 

te garanderen; roept dan ook op tot een tijdige uitvoering van de bestaande wetgeving 

inzake de bankunie en tot intensivering van het overleg met de deskundigen van de sector 

en consumentenorganisaties om de gevolgen en effectiviteit van de vastgestelde 

wetgeving te evalueren; 

14. is verheugd over de eerste voorstellen van de Commissie op het gebied van de 

kapitaalmarktunie en benadrukt dat het belangrijk is meer investeringen in de reële 

economie te bevorderen; 

15. is van mening dat de gebrekkige informatie-uitwisseling omtrent de richtlijn betreffende 

de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen ("DAC") heeft geleid tot 

de wanpraktijken die aan de basis lagen van de LuxLeaks-zaak en andere onrechtmatige 

fiscale praktijken in andere lidstaten; 

16. verzoekt de Europese Bankautoriteit na te gaan of de bankensystemen van de lidstaten die 

niet aan de BRRD en de DGSD voldoen, een concurrentienadeel ondervinden; 

17. merkt teleurgesteld op dat de Commissie, gezien het onvermogen van de Europese 

Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) en de Commissie om de nodige niveau 2-

maatregelen op te stellen en aan te nemen binnen de hiervoor vastgestelde termijn, het 

nodig heeft geacht voor te stellen dat de inwerkingtreding van de richtlijn betreffende 

markten voor financiële instrumenten (MiFID II) en de hiermee verband houdende 

verordening, MiFIR, een jaar wordt uitgesteld, en ook om de tenuitvoerlegging van enkele 

bepalingen van de marktmisbruikverordening (MAR) en de verordening betreffende 

centrale effectenbewaarders (CSDR) te vertragen; 

18. verzoekt de Commissie een procedure wegens niet-nakoming te starten tegen de lidstaten 

                                                 
1 Zie het persbericht van de Commissie van 22 oktober 2015 betreffende de zes landen die naar het Hof van 

Justitie zijn verwezen wegens het niet omzetten van de BRRD. 
2 Tsjechië, Luxemburg, Nederland, Polen, Roemenië en Zweden. 
3 België, Cyprus, Estland, Griekenland, Italië, Luxemburg, Polen, Roemenië, Slovenië en Zweden: Persbericht 

van de Commissie van 10 december 2015. 
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die openlijk hebben geweigerd gevolg te geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit 

Besluit (EU) 1601/2015 van de Raad en uit Besluit (EU) 1523/2015 van de Raad, van 

respectievelijk 14 en 22 september 2015, waarin een systeem van verplichte quota’s voor 

de opvang van vluchtelingen wordt gecreëerd. 

19. is van oordeel dat de Commissie, waar mogelijk en indien dit evenredig is, met het oog op 

het tussen de lidstaten tot stand brengen van gelijke randvoorwaarden wat wetgeving 

betreft, en met name in het geval van EU-recht voor de interne markt, vaker gebruik zou 

moeten maken van het instrument van de verordening in plaats van het instrument van de 

richtlijn, in de wetenschap dat de vorm van de wetgeving moet aansluiten bij de 

doelstellingen van de voorstellen;  

20. vindt dat de financiële sancties voor de niet-naleving van het EU-recht doeltreffend, 

evenredig en afschrikkend moeten zijn, en dat bij het opleggen van sancties rekening moet 

worden gehouden met het aspect recidive en dat de wettelijke rechten van de lidstaten 

moeten worden gewaarborgd; 

21. is van mening dat het aantal formele inbreukprocedures ook is gedaald als gevolg van de 

doeltreffendheid van de gestructureerde dialoog met de lidstaten via EU Pilot; 

22. is verheugd over de inspanningen van de Commissie om de toegang tot informatie over de 

toepassing van de Unie-wetgeving te verbeteren. moedigt verdere inspanningen om de 

transparantie te vergroten aan; 

23. verwelkomt het dat binnen het Parlement een gestandaardiseerd en gestructureerd proces 

wordt ontwikkeld voor het toezicht op de toepassing van het EU-recht in de lidstaten 

waarmee de niet-naleving per land in kaart kan worden gebracht, en neemt er nota van dat 

de relevante vaste commissies in het Parlement toezicht uitoefenen op de toepassing van 

het EU-recht op hun respectieve bevoegdheidsgebieden.  

 



 

AD\1093408NL.doc 7/7 PE578.521v02-00 

 NL 

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING 
IN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE 

Datum goedkeuring 26.4.2016    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

32 

24 

0 

Bij de eindstemming aanwezige leden Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, 

Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Neena Gill, Roberto 

Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, 

Cătălin Sorin Ivan, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain 

Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd 

Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Bernard 

Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, 

Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred 

Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul 

Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora 

van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, 

Marco Zanni 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Matt Carthy, Philippe De Backer, Mady Delvaux, Marian Harkin, Ian 

Hudghton, Sophia in ‘t Veld, Syed Kamall, Krišjānis Kariņš, Paloma 

López Bermejo, Emmanuel Maurel, Siôn Simon, Romana Tomc 

Bij de eindstemming aanwezige 

plaatsvervangers (art. 200, lid 2) 

Daniela Aiuto, Virginie Rozière 

 
 


