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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 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 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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BIJLAGE 

Nr. 105 

SENAAT 

 

GEWONE ZITTING 2016-2017 

 

17 maart 2017 

 

Europese resolutie 

houdende gemotiveerd advies 

 

inzake de overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel van de tenuitvoerlegging van de 

dienstenrichtlijn - gereglementeerde beroepen. 

 

De ontwerpresolutie van de commissie economische zaken is overeenkomstig artikel 73 

octies, alinea's 4 en 5, van het Reglement van de Senaat tot resolutie van de Senaat geworden 

en heeft de volgende strekking: 

 

Het voorstel voor een richtlijn betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan 

een nieuwe reglementering van beroepen COM(2016)0822 moet de ontwikkeling van een  

eengemaakte markt voor diensten ten goede komen. 

 

De richtlijn bepaalt dat de lidstaten een voorafgaande evaluatie invoeren voor iedere nieuwe 

reglementering die de uitoefening van een beroep aan nadere regels onderwerpt. De 

conclusies van die evaluatie moeten aan de Commissie worden gemeld. De andere lidstaten 

kunnen opmerkingen naar voren brengen. Die nieuwe maatregelen kunnen worden genomen 

om redenen van algemeen belang, te weten openbare orde, openbare veiligheid, 

volksgezondheid of consumentenbescherming.  Zuiver economische redenen zijn hiervan 

uitgesloten, en die maatregelen moeten beantwoorden aan het evenredigheidsbeginsel ter 

waarborging dat zij niet verder gaan dan wat nodig is. 

 

Gezien artikel 88, lid 6, van de Grondwet 

 

maakt de Senaat de volgende kanttekeningen: 

 

- deze tekst geeft de Commissie en de andere lidstaten de mogelijkheid advies uit te 

brengen over maatregelen die in een nationale context worden genomen; 

 

- het voorstel COM(2016)0822 ziet op alle gereglementeerde beroepen tezamen. Die 

beroepen behoren echter tot verschillende economische sectoren voor elk waarvan het 

Verdrag betreffende werking van de Europese Unie (VWEU) in specifieke regels kan 

voorzien; 

 

- artikel 169 VWEU bepaalt dat de lidstaten met het oog op de bescherming van de 

consument, strengere bepalingen invoeren of handhaven zolang zij verenigbaar zijn met 

de verdragen;  

 

- voor de vervoerssector voorziet artikel 91 VWEU in uitvaardiging van regels omtrent de 
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toelatingsvoorwaarden die kunnen worden gesteld ten aanzien van economische redenen; 

 

- op gebied van de volksgezondheid bepaalt artikel 168 VWEU dat het optreden van de 

Unie de verantwoordelijkheden van de lidstaten eerbiedigt, hetgeen toepassing van het 

evenredigheidsbeginsel uitsluit;   

 

- artikel 195 VWEU sluit alle harmonisatie van wettelijke of bestuursrechtelijke 

bepalingen in de toerismesector uit. 

 

Om die reden meent de Senaat dat het voorstel voor een richtlijn in COM (2016) 0822 final 

niet aan het subsidiariteitsbeginsel beantwoordt. 

 

 

Aldus de resolutie van de Senaat van vrijdag 17 maart 2017. 

 

 

De voorzitter, 

 

Getekend: de heer Gérard LARCHER 


