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GEMOTIVEERD ADVIES VAN EEN 
NATIONAAL PARLEMENT INZAKE DE 

SUBSIDIARITEIT

Betreft: Gemotiveerd advies van de Duitse Bondsraad inzake het voorstel voor een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de handhaving van 
Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt, tot vaststelling 
van een kennisgevingsprocedure voor vergunningstelsels en vereisten met 
betrekking tot diensten en tot wijziging van Richtlijn 2006/123/EG en 
Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende administratieve samenwerking via 
het Informatiesysteem interne markt
COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 
voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 
toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 
met het subsidiariteitsbeginsel.

De Duitse Bondsraad heeft het in de bijlage opgenomen gemotiveerde advies inzake 
bovengenoemd voorstel voor een richtlijn aan het Parlement toegezonden.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.
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BIJLAGE

Bondsraad
Document nr. 6/17

10.03.17
Besluit
van de Bondsraad

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de handhaving van 
Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt, tot vaststelling van een 
kennisgevingsprocedure voor vergunningstelsels en vereisten met betrekking tot diensten en 
tot wijziging van Richtlijn 2006/123/EG en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende 
administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt
COM(2016)821 final

De Bondsraad heeft op zijn 954e vergadering van 10 maart 2017 overeenkomstig artikel 12, 
letter b, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) het volgende advies 
goedgekeurd:

1. De Bondsraad is van mening dat het richtlijnvoorstel in onderhavige vorm niet strookt 
met het subsidiariteitsbeginsel overeenkomstig artikel 5, lid 3, VEU en het 
evenredigheidsbeginsel overeenkomstig artikel 5, lid 4, VEU. Het voorstel betreft een 
procedure die ertoe leidt dat het uitsluitend de Commissie is die een preventieve 
toetsing van de verenigbaarheid van nationaal recht met EU-recht uitvoert. De in het 
richtlijnvoorstel voorziene wijzigingen op de bestaande kennisgevingsprocedure 
houden een aanzienlijke ingreep in de nationale soevereiniteitsrechten in en zijn wat 
hun verenigbaarheid met het beginsel van democratie betreft uiterst bedenkelijk.

2. Tot dusver moeten de lidstaten nieuwe nationale voorschriften op het gebied van de 
EU-dienstenrichtlijn 2006/123/EG (de dienstenrichtlijn) alleen ter kennisname aan de 
Commissie voorleggen voor zover zulks in artikel 15, lid 7, en artikel 39, lid 5, tweede 
alinea, is bepaald. Met name belet de huidige kennisgevingsprocedure de lidstaten niet 
om de voorschriften in kwestie onmiddellijk vast te stellen en van kracht te doen 
worden. Daarentegen houdt het richtlijnvoorstel in dat nationale ontwerpmaatregelen 
pas na een wachttermijn van in principe drie maanden kunnen worden vastgesteld 
(artikel 3, lid 3, en artikel 5, lid 2, van het richtlijnvoorstel). Uitzonderingen, 
bijvoorbeeld voor dringende gevallen, wetsontwerpen vanuit het parlement of 
amendementen van parlementsleden, zijn niet voorzien. De lidstaten moeten de ter 
kennisname voor te leggen ontwerpmaatregelen verplicht in het kader van een 
voorafgaande toetsing uitvoerig motiveren en concreet bewijs voor de evenredigheid 
van een maatregel overleggen (artikel 3, lid 5, van het richtlijnvoorstel). Schending 
van de kennisgevingsplicht vormt een essentiële en voor individuele personen ernstige 
procedurele fout (artikel 3, lid 4, van het richtlijnvoorstel), die tot niet-toepasbaarheid 
van de maatregel in kwestie leidt. Indien de Commissie de ontwerpmaatregel niet 
verenigbaar acht met de dienstenrichtlijn, mag zij een besluit treffen (artikel 7 van het 
richtlijnvoorstel) waarmee zij de lidstaat voorschrijft om de maatregel in kwestie niet 
vast te stellen, dan wel in te trekken.
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3. De Bondsraad is van mening dat het voorstel al bedenkelijk is wat de verenigbaarheid 
ervan met het democratiebeginsel betreft, dat volgens artikel 2, eerste zin, VEU tot de 
fundamentele waarden van de EU behoort. Gezien het brede toepassingsgebied van de 
voorgestelde richtlijn zal elke parlementaire activiteit die verband houden met 
dienstverlening, voortaan afhankelijk zijn van instemming van de Commissie. Dat 
betekent dat democratisch gelegitimeerde parlementen door dit richtlijnvoorstel onder 
de controle van de Commissie – een uitvoerende macht –zouden komen te staan. 
Daardoor zou de wetgevingsbevoegdheid van de lidstaten op het gebied van 
dienstverlening worden ondergraven.

4. De toetsing van de subsidiariteit overeenkomstig artikel 12, letter b, VEU omvat ook 
de vraag naar de bevoegdheid van de EU – zie de adviezen van de Bondsraad van 
9 november 2007, BR-document 390/07 (Besluit), punt 5, en van 26 maart 2010, BR-
document 43/10 (Besluit), punt 2, alsmede van 16 december 2011, BR-document 
646/11 (Besluit), punt 2. Het subsidiariteitsbeginsel regelt de uitoefening van 
bevoegdheden. Van schending van dit beginsel is ook sprake als de Unie niet bevoegd 
is. Daarom moet in het kader van de subsidiariteitstoetsing eerst worden nagegaan of 
het voorstel op een rechtsgrondslag kan worden gebaseerd waarmee de EU in actie 
komt.

5. Volgens het richtlijnvoorstel is het voorstel gebaseerd op artikel 53, lid 1, juncto 
artikel 62 VWEU en op de bevoegdheid voor de interne markt krachtens artikel 114 
VWEU. Artikel 53, lid 1, VWEU heeft echter uitsluitend betrekking op de vaststelling 
van richtlijnen voor de onderlinge erkenning van diploma's en voor de "coördinatie" 
van voorschriften van lidstaten. Een voorafgaande toetsing als voorwaarde voor de 
vaststelling van alle maatregelen die verband houden met dienstverlening gaat 
evenwel duidelijk verder dan zuiver coördinerende maatregelen betreffende de 
onderlinge erkenning van diploma's. Evenmin kan het voorstel op artikel 114 VWEU 
worden gebaseerd: Volgens de vaste jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie 
wordt bij artikel 114 VWEU aan de Uniewetgever geen algemene bevoegdheid tot 
reglementering van de interne markt toegekend. Een op basis van artikel 114 VWEU 
vastgestelde rechtshandeling moet veeleer concreet bijdragen tot het verwijderen van 
bestaande belemmeringen bij de verwezenlijking van de interne markt of duidelijke 
concurrentiedistorsies wegnemen (zie arrest van het Hof van Justitie van 5 oktober 
2000, Zaak C-376/98, Bondsrepubliek Duitsland tegen Europees Parlement en Raad 
van de Europese Unie). In onderhavig geval is noch uiteengezet, noch inzichtelijk 
welke concreet dreigende maatregelen van lidstaten een dermate ernstig ingrijpen in 
de regelgevingsbevoegdheid van de nationale wetgever rechtvaardigen. Het voorstel 
beperkt zich tot de simpele vaststelling dat hiermee een "heterogene ontwikkeling van 
nationale wetgeving (wordt) voorkomen en wordt bijgedragen aan de onderlinge 
aanpassing van nationale wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen met betrekking 
tot de diensten die onder de dienstenrichtlijn vallen". Hiertoe machtigt artikel 114 de 
Commissie geenszins.

6. Bovendien brengt de toewijzing van de bevoegdheid inzake de verenigbaarheid van 
een ontwerpmaatregel met de dienstenrichtlijn aan de Commissie een essentiële 
ingreep mee in de in de Verdragen geregelde onderlinge verhoudingen tussen de 
Europese instellingen. Het VWEU bevat gedetailleerde regelingen betreffende 
inbreukprocedures, die wat de resultaten betreft en in sommige gevallen ook 
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individueel een bindende "normencontrole" achteraf door het Europees Hof van 
Justitie mogelijk maken. In zulke gevallen kan de Commissie overeenkomstig artikel 
258 VWEU tegen een lidstaat die volgens haar een verplichting uit de Verdragen heeft 
geschonden, een inbreukprocedure aanspannen waarin uiteindelijk het Hof van Justitie 
een oordeel velt over de vraag of de EU-wetgeving is nageleefd. Voor fundamentele 
wijzigingen van deze situatie, zoals in de ontwerprichtlijn wordt voorgesteld, is een 
verdragswijziging nodig.

7. Daarnaast is het voorstel evenmin in overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel. Overeenkomstig artikel 5, lid 4, VWEU mogen de inhoud en 
de vorm van het optreden van de Unie niet verder gaan dan wat nodig is om de 
doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken. Het optreden moet met name 
noodzakelijk en evenredig zijn.

8. Doel van onderhavig richtlijnvoorstel is een doeltreffendere toetsing van de nationale 
wetgeving op het gebied van de EU-dienstenrichtlijn en een betere handhaving ervan. 
Er bestaan echter al procedures om de nationale wetgeving op de verenigbaarheid 
ervan met de EU-wetgeving te toetsen (inbreukprocedures). Waarom er op dit vlak 
behoefte is aan maatregelen wordt door de Commissie niet op inzichtelijke wijze 
gemotiveerd. Ook licht de Commissie onvoldoende toe waarom de bestaande 
kennisgevingsprocedure moet worden aangescherpt. Zij levert geen bewijs voor de 
ontoereikendheid van de huidige kennisgevingsprocedure waarvan volgens haar 
sprake is.

9. Met het onderbreken van de nationale wetgevingsprocedure, het opleggen van 
aanzienlijke bewijsverplichtingen en de invoering van een instemmingsvoorbehoud 
voor de Commissie ten aanzien van nationale regelingen vormt het richtlijnvoorstel 
een aanzienlijke ingreep in de soevereiniteit van de lidstaten. Met name tegen deze 
achtergrond beschouwt de Bondsraad het voorstel dan ook als niet passend.

10. Tot slot zullen de voorgestelde wijzigingen tot een duidelijk grotere administratieve 
belasting voor de lidstaten leiden, zonder een meerwaarde mee te brengen. Dat de 
hiermee gepaard gaande kosten door besparingen bij de kosten voor 
inbreukprocedures zullen worden opgevangen, is niet meer dan een veronderstelling.
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