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GEMOTIVEERD ADVIES VAN EEN 
NATIONAAL PARLEMENT INZAKE DE 

SUBSIDIARITEIT 

Betreft: Gemotiveerd advies van de Franse Assemblée nationale inzake het voorstel voor 

een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een 

evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van 

beroepen 

 (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(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 Assemblée nationale 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 

NATIONALE VERGADERING 

 

GRONDWET VAN 4 OKTOBER 1958 

 

VEERTIENDE LEGISLATUUR 

 

GEWONE ZITTING 2016-2017 

 

10 maart 2017 

 

 

EUROPESE RESOLUTIE 

 

 

houdende een gemotiveerd advies van de Franse Senaat inzake het voorstel voor een richtlijn 

van het Europees Parlement en de Raad betreffende een evenredigheidsbeoordeling 

voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen (COM(2016)0822). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overeenkomstig artikel 151, lid 9, van het Reglement, wordt de volgende resolutie als 

definitief beschouwd: 

                                                 
 Zie de nummers: 4529 en 4537. 
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Enig artikel 

De Nationale Vergadering, 

gezien artikel 88, lid 6, van de Grondwet 

gezien artikel 151, lid 9, van het Reglement van de Nationale Vergadering,  

gezien de artikelen 5 en 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, 

gezien de artikelen 6 en 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

gezien artikel 3 van Protocol nr. 1 betreffende de rol van de nationale parlementen in de 

Europese Unie, dat gehecht is aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie, 

gezien protocol nr. 2 betreffende de tenuitvoerlegging van de beginselen van subsidiariteit en 

evenredigheid, dat is gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

gezien Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 

betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, 

gezien het voorstel van 10 januari 2017 voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 

Raad betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering 

van beroepen (COM(2016)0822), 

overwegende dat naar de Commissie stelt reglementering door middel van het voorbehouden 

van activiteiten alleen plaats mag vinden wanneer de maatregelen tot doel hebben te 

voorkomen dat de doelstellingen van algemeen belang ernstig in gevaar worden gebracht; 

overwegende tevens dat volgens de Commissie het wegnemen van onevenredige beperkingen 

voor de toegang tot of de uitoefening van gereglementeerde beroepen, niet voldoende door de 

lidstaten kan worden verwezenlijkt; 

overwegende dat het voorstel de evenredigheidstoets ook uitstrekt tot gereglementeerde 

beroepen die binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 2005/36/EG vallen; 

overwegende dat de voorgestelde evenredigheidstoets de bevoegdheid van de lidstaten kan 

doorkruisen om regelgeving uit te vaardigen op gebied van gezondheidszorg of toerisme;  

overwegende dat het optreden van de Unie op gebied van bescherming en verbetering van de 

volksgezondheid en van het toerisme dat van de lidstaten alleen mag aanvullen; 
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is daarom van oordeel dat het voornoemde voorstel voor een richtlijn niet in 

overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel. 

Parijs, 10 maart 2017 

De voorzitter,  

Getekend: Claude Bartolone  


