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Dit persbericht wil slechts de kernboodschap weergeven van het overzicht ("landscape review") van de Europese 
Rekenkamer. 
Het volledige document is beschikbaar op www.eca.europa.eu. 
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Toezicht van Europese Commissie op toepassing EU-recht 
door lidstaten moet worden versterkt, aldus controleurs 
De Europese Commissie kan haar toezicht op de wijze waarop het EU-recht wordt toegepast in de 
lidstaten verder versterken. Dit wordt gesteld in een nieuw overzicht (“landscape review”) van de 
Europese Rekenkamer. In dit document wordt gekeken naar de toezichtactiviteiten van de 
Commissie en wordt bepaald welke uitdagingen en kansen er in het verschiet liggen. Er wordt ook 
gewezen op de noodzaak van transparantie, verantwoording en controle bij de toepassing van het 
EU-recht.  

Krachtens het Verdrag betreffende de Europese Unie rust op de Europese Commissie de verplichting 
om toezicht te houden op de toepassing van het EU-recht door de lidstaten. Dit is van essentieel 
belang om de algehele prestaties en verantwoordingsplicht van de EU te waarborgen. De 
toezichtactiviteiten van de Commissie zijn gericht op het beheren van het risico van mogelijke 
schendingen van het EU-recht door lidstaten die kunnen leiden tot formele inbreukprocedures.  

De evaluatie door de controleurs waarop het overzicht berust, had betrekking op verschillende EU-
beleidsterreinen waarop de lidstaten EU-recht in hun jurisdictie moeten toepassen en de 
toezichtactiviteiten van de directoraten-generaal van de Commissie die verantwoordelijk zijn voor die 
terreinen. Er is hier geen sprake van een controle; een overzicht bevat beschrijvingen en een analyse 
op basis van gepubliceerde informatie en informatie die openbaar gemaakt wordt in 
overeenstemming met de betrokkenen die hebben deelgenomen aan het samenstellen van het 
overzicht.  

“De Commissie heeft te maken met een complex juridisch landschap, zowel op EU- als op 
lidstaatniveau, waardoor toezicht houden op de toepassing van het EU-recht een uitdagende activiteit 
wordt,” aldus Leo Brincat, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het 
overzicht. “In ons overzicht wordt gewezen op een aantal mogelijkheden om de toezichtfunctie van de 
Commissie te versterken door voort te bouwen op essentiële en sterke punten van de huidige aanpak 
van de Commissie.” 

Een aantal factoren is van invloed op het risico op inbreuken en vormt een uitdaging voor het toezicht 
op de toepassing van het EU-recht. Deze omvatten de omvang van het te monitoren stelsel van 
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wetten en de complexiteit van veel juridische instrumenten, de mate waarin EU-middelen 
onmiddellijk beschikbaar zijn en het bestaan van alternatieven voor de inbreukprocedure op 
verschillende beleidsterreinen, en de wettelijke en toezichtregelingen van de lidstaten. 

De controleurs wijzen op een aantal manieren waarop de Commissie tot nu toe heeft gereageerd. Zij 
heeft handhavingsprioriteiten vastgesteld, alsook benchmarks voor het behandelen van klachten van 
burgers en vermoedelijke inbreuken. Zij heeft haar toezicht per beleidsterrein georganiseerd en 
toezicht geïntegreerd in de agenda voor betere regelgeving: het systeem om beleid en wetgeving 
zodanig te ontwerpen dat de belangrijkste doelstellingen ervan worden verwezenlijkt, zodat publieke 
organen empirisch onderbouwde keuzes kunnen maken. De Commissie controleert systematisch hoe 
EU-wetgeving is omgezet in nationaal recht, maakt gebruik van klachten van burgers en verricht 
onderzoeken om vermoedelijke gevallen van niet-naleving op te sporen, en zij heeft de uitwisseling 
van informatie en de samenwerking met lidstaten versterkt om de naleving te bevorderen. Zij 
communiceert rechtstreeks met belanghebbenden en brengt openbare verslagen uit over haar 
toezichtactiviteiten. 

In het overzicht worden ook voorbeelden gegeven van de werkzaamheden van hoge controle-
instanties van de lidstaten met betrekking tot de naleving op nationaal niveau en wordt aangegeven 
hoeveel ruimte de Europese Rekenkamer heeft om werkzaamheden te verrichten ten aanzien van de 
toezichtregelingen op EU-niveau. 

De controleurs wijden een reeks overwegingen aan de vraag hoe de Europese Commissie zou kunnen 
omgaan met de uitdagingen en gebruik zou kunnen maken van de mogelijkheden tot verbetering die 
in hun overzicht worden genoemd. Zij nodigen de Commissie uit om te overwegen haar 
toezichtfunctie verder te versterken door: 

• de benadering voor betere regelgeving toe te passen op haar handhavingsbeleid en haar 
toezichtactiviteiten te inventariseren; 

• de EU-begroting op meer gecoördineerde wijze te gebruiken om ervoor te helpen zorgen dat 
de lidstaten het EU-recht toepassen; 

• aan te moedigen dat directoraten-generaal op verschillende beleidsterreinen hun kennis en 
deskundigheid met betrekking tot lidstaten delen;  

• naleving te bevorderen op een wijze die meer is afgestemd op de behoeften van de 
afzonderlijke lidstaten en die consistenter wordt toegepast op de verschillende beleidsterreinen; 

• handhavingsprioriteiten en benchmarks te ontwikkelen tot een algemeen kader voor het 
beheer van het toezicht; 

• meer geaggregeerde informatie en analyses te verstrekken voor belanghebbenden. 

Noot voor de redactie 

Overzichten (“landscape reviews”) zijn beschrijvende en analytische documenten over complexe, 
brede beleidsterreinen of beheerskwesties waarin de Europese Rekenkamer (ERK) haar opgebouwde 
ervaring met en kennis over het geselecteerde onderwerp uiteenzet, vaak vanuit een horizontaal 
perspectief. 
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ERK-overzicht “EU-recht in de praktijk brengen – De verantwoordelijkheden van de Europese 
Commissie voor het toezicht op de toepassing van het EU-recht door de lidstaten op grond van 
artikel 17, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie” is in het Engels beschikbaar op de 
website van de ERK (eca.europa.eu); andere talen volgen te zijner tijd. 

Op maandag 24 september zal de ERK een conferentie organiseren in Brussel om dit overzicht en 
het in de praktijk brengen van EU-recht in het algemeen met verschillende belanghebbenden te 
bespreken. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor de pers. Als u wilt deelnemen of 
meer informatie wenst, neem dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór 10 september 2018 
contact op met de persdienst van de ERK om uw belangstelling kenbaar te maken. 
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