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GEMOTIVEERD ADVIES VAN EEN 
NATIONAAL PARLEMENT INZAKE DE 

SUBSIDIARITEIT

Betreft: Gemotiveerd advies van de Franse Senaat inzake het voorstel voor een richtlijn 
van het Europees Parlement en de Raad betreffende 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 Franse Senaat 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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EUROPESE RESOLUTIE

HOUDENDE GEMOTIVEERD ADVIES

inzake de overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel van de tenuitvoerlegging 
van de dienstenrichtlijn – kennisgevingsprocedure voor vergunningstelsels en 

vereisten met betrekking tot diensten

De ontwerpresolutie van de Commissie economische zaken is overeenkomstig 
artikel 73 octies, alinea's 4 en 5, van het Reglement van de Senaat resolutie van de 
Senaat geworden en heeft de volgende strekking:

                                               
 Zie nummers: Sénat 430 (2016-2017).
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Het voorstel voor een richtlijn 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) heeft tot doel 
de kennisgevingsprocedure voor vergunningstelsels en vereisten met betrekking tot diensten 
die in deze teksten worden vastgelegd, te moderniseren.

De nieuwe regeling voorziet in een kennisgeving van voorstellen ten minste drie maanden voor 
de goedkeuring ervan, of het nu gaat om wetten, regels, administratieve bepalingen van 
algemene aard dan wel elke andere bindende regel.

Met deze kennisgeving wordt een fase van raadpleging van drie maanden geopend, gedurende 
dewelke de Commissie of de andere lidstaten opmerkingen kunnen indienen.

Indien de Commissie na afloop van deze termijn nog steeds twijfels heeft over de 
verenigbaarheid van de ter kennisgeving aangemelde ontwerpmaatregel geeft zij een 
waarschuwing aan de lidstaat.

Een dergelijke waarschuwing heeft tot gevolg dat de betreffende lidstaat de maatregelen in 
kwestie niet mag vaststellen gedurende drie maanden.

Gezien artikel 88, lid 6, van de Grondwet

maakt de Senaat de volgende kanttekeningen:

– het voorstel van de Commissie houdt in dat van een tekst kennis moet worden gegeven 
vooraleer deze is goedgekeurd;

– de raadplegingsfase die met de kennisgeving wordt ingezet verstoort het werk van de 
nationale wetgever, die dan rekening moet houden met de opmerkingen van de 
Commissie en met die van de andere lidstaten die als belanghebbende partijen worden 
beschouwd;

– indien hiermee geen rekening wordt gehouden kan de Commissie een waarschuwing 
geven die gedurende drie maanden de goedkeuring van de voorgestelde maatregel 
tegenhoudt;

– op die manier bemoeit de Commissie, en via haar eventueel de andere lidstaten, zich met 
de nationale wetgevingsprocedure.

Om die reden meent de Senaat dat het voorstel voor een richtlijn in COM (2016) 821 final 
niet in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel.

Aldus de resolutie van de Senaat van maandag 13 maart 2017.

De voorzitter,
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