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VERSLAG VAN DE COMMISSIE 

OVER SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID 
 
 

(Achttiende verslag "De wetgeving verbeteren" 2010) 

1. INLEIDING 

Dit is het achttiende verslag over de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid in het wetgevingsproces van de EU. Volgens het Protocol (nr. 2) over de 
toepassing van de beginselen (hierna: "het Protocol"), dat als bijlage bij het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is gevoegd, moet de Commissie 
jaarlijks bij de Europese Raad, het Europees Parlement, de Raad en de nationale parlementen 
een verslag indienen1

.
 

In dit verslag wordt onderzocht op welke wijze de beginselen door de verschillende 
instellingen worden toegepast (de Commissie, het Europees Parlement, de Raad en het 
Comité voor de regio's) en worden enkele initiatieven waarbij op het gebied van subsidiariteit 
problemen zijn gerezen op meer gedetailleerde wijze gepresenteerd. Ook wordt daarin 
bekeken hoe het subsidiariteitscontrolemechanisme van de nationale parlementen, die een van 
de vernieuwingen is die door het Verdrag van Lissabon zijn ingevoerd,2 ten uitvoer is gelegd. 

2. BEGINSELEN VAN SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID 

Subsidiariteit en evenredigheid zijn vastgelegd in artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU).  

Subsidiariteit is een leidend beginsel voor de afbakening van de verantwoordelijkheden 
tussen de lidstaten en de EU, met andere woorden voor de vraag: wie moet handelen? Indien 
de Unie de exclusieve bevoegdheid voor een bepaald terrein heeft3, is het duidelijk dat zij 
moet handelen. Indien de Unie en de lidstaten bevoegdheid delen4, wordt er op grond van het 
subsidiariteitsbeginsel van uitgegaan dat de lidstaten handelen. De Unie moet alleen maar 
handelen indien de doelstellingen door de lidstaten onvoldoende kunnen worden bereikt en 
indien zij, gezien hun omvang of de effecten van de beoogde actie, beter door de Unie kunnen 
worden verwezenlijkt. 

                                                 
1 De bredere thematiek van de slimme regelgeving is behandeld in de mededeling van de Commissie over 

slimme regelgeving (COM(2010) 543). 
2 Het Verdrag van Lissabon is op 1 december 2009 in werking getreden. 
3 Overeenkomstig artikel 3 VWEU zijn deze gebieden: de douane-unie, de mededingingsregels die voor 

de werking van de interne markt nodig zijn, het monetair beleid voor de eurozone, de instandhouding 
van de rijkdommen van de zee en de gemeenschappelijke handelspolitiek. 

4 Overeenkomstig artikel 4 van het VWEU zijn deze gebieden: interne markt, sociaal beleid, samenhang, 
landbouw en visserij, milieu, consumentenbescherming, vervoer, trans-Europese netwerken, energie, de 
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht en gemeenschappelijke veiligheidsvraagstukken op het gebied 
van volksgezondheid. 
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Evenredigheid is een leidraad voor het bepalen van de wijze waarop de Unie haar exclusieve 
of gedeelde bevoegdheden moet uitoefenen, dat wil zeggen voor het beantwoorden van de 
vraag welke vorm en aard het EU-optreden moet aannemen. Het VEU bepaalt dat de inhoud 
en de vorm van het optreden van de Unie niet verdergaan dan wat nodig is om de 
doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken. In ieder besluit moet de voorkeur naar de 
minst restrictieve keuze gaan.  

3. TOEPASSING VAN DE BEGINSELEN DOOR DE INSTELLINGEN 
Besluiten over de vraag of het opportuun is actie op het niveau van de EU voor te stellen 
(subsidiariteit) en, zo ja, over de vraag hoever deze actie moet gaan (evenredigheid) zijn van 
fundamenteel belang voor slimme regelgeving1. Het niveau waarop moet worden opgetreden 
wordt soms duidelijk bij de formulering van het beleid en de interinstitutionele 
regelgevingsprocedure.  

De argumenten over subsidiariteit en evenredigheid moeten absoluut transparant worden 
gemaakt, zodat de verschillende spelers op constructieve wijze over de geldigheid van hun 
standpunt kunnen discussiëren. Daarom moet, ongeacht waar het initiatief ontstaat, ieder 
ontwerp van wetgevingshandeling een "notitie" met gedetailleerde gegevens bevatten aan de 
hand waarvan de overige actoren kunnen beoordelen of het beginsel in acht is genomen. 
Volgens het Protocol moet deze notitie elementen bevatten om de financiële impact van het 
voorstel te kunnen beoordelen, rekening te houden met alle financiële of administratieve 
lasten en, wanneer het een richtlijn betreft, de eventuele gevolgen voor de nationale en 
regionale bepalingen noemen. De conclusies dienen te worden geschraagd door kwalitatieve 
en, waar mogelijk, kwantitatieve indicatoren.  

Subsidiariteit kan niet zonder meer door operationele criteria worden beoordeeld. In het 
Protocol, zoals dat door het Verdrag van Lissabon is herzien, wordt geen melding meer 
gemaakt van conformiteitstests, zoals "noodzaak" en "meerwaarde voor de EU". De 
toepassingsmodus is niet langer gericht op de procedurele aspecten die ervoor moeten zorgen 
dat alle belangrijke actoren hun mening kunnen geven. De Commissie blijft in haar analytisch 
kader de criteria van "noodzaak" en "meerwaarde voor de EU" gebruiken en beveelt de andere 
actoren aan dit ook te doen.  

Een billijk politiek oordeel in de prelegislatieve fase is belangrijk om ervoor te zorgen dat in 
de voorstellen vanaf het begin naar behoren met de subsidiariteitskwestie rekening wordt 
gehouden. In de postlegislatieve fase kan het Hof van Justitie worden ingeschakeld om de 
rechtmatigheid van de vastgestelde wetgeving te toetsen. Tot dusverre heeft het Hof geen 
maatregel wegens inbreuk op het subsidiariteitsbeginsel nietig verklaard. 

3.1. Commissie 

Aangezien de Commissie op grond van haar initiatiefrecht de meeste wetgevingsvoorstellen 
indient, moet zij erop toezien dat reeds in een vroeg stadium van beleidsontwikkeling de juiste 
keuzen worden gemaakt over de vraag of en zo ja op welke wijze maatregelen op Europees 
niveau worden voorgesteld.  
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De Commissie publiceert roadmaps5 voor alle belangrijke initiatieven. Deze roadmaps lichten 
de doelstellingen van de Commissie toe en bevatten onder andere een eerste rechtvaardiging 
van de subsidiariteit en evenredigheid. Deze ideeën worden later tijdens de raadpleging van 
de belanghebbenden en de effectbeoordelingswerkzaamheden geverifieerd. De notitie over de 
subsidiariteit worden voorts in de toelichting en in de overwegingen van het voorstel 
gepresenteerd. In effectbeoordelingen die worden opgesteld voor voorstellen met een sterke 
impact worden subsidiariteit en evenredigheid grondig geanalyseerd. De kwaliteit van deze 
analyse wordt door de Raad voor effectbeoordeling gecontroleerd. 

In 2010 heeft de Raad in meer dan de helft van de door hem onderzochte gevallen 
opmerkingen gemaakt over subsidiariteit en evenredigheid6 en heeft drie grote gebieden 
aangegeven die voor verbetering vatbaar zijn: 

– Noodzaak van meer solide bewijzen van de meerwaarde voor de EU. Bij het initiatief 
betreffende de Europese dimensie van de sport7 , bijvoorbeeld, was de Raad bezorgd over 
het geringe feitenmateriaal voor het beoogde financieringsprogramma. Daarnaast heeft de 
Raad twijfels geuit over de toegevoegde waarde van maatregelen op EU-niveau voor het 
voorstel voor de invoering van een kwaliteitslabel voor bergproducten (dat aanvankelijk 
deel uitmaakte van het Pakket over het kwaliteitsbeleid ten aanzien van 
landbouwproducten8). In beide gevallen hebben de betrokken diensten besloten verdere 
analyses te verrichten alvorens een EU-maatregel voor te stellen. 

– Noodzaak van een grondige analyse van de subsidiariteit voor initiatieven die verder 
reiken dan de ruimte voor EU-interventie. Dit was het geval voor verscheidene 
initiatieven die na de financiële crisis zijn vastgesteld – wijziging van de richtlijn inzake de 
depositogarantiestelsels9 en wijziging van de richtlijn inzake de 
beleggerscompensatiestelsels10, voorstel voor een verordening baissetransacties en 
bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps,11 en het witboek over 
verzekeringsgarantiestelsels12. 

– In verscheidene gevallen heeft de Raad, gelet op de verschillende situaties in de lidstaten, 
twijfels geuit over het gewenste harmonisatieniveau. Dit was het geval bij de wijziging 
van de verordening betreffende beslissingen in burgerlijke en handelszaken13 en het 
voorstel voor een verordening betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen van 
geregistreerde partnerschappen.14 

                                                 
5 De roadmaps zijn te vinden op de website van de Commissie over effectbeoordeling: 

http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm. 
6 http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/docs/sec_2011_126_en.pdf. 
7 Dit is COM(2011) 12; effectbeoordelingen en adviezen van de Raad voor effectbeoordeling zijn te 

vinden op de volgende website van de Commissie: 
http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2011_en.htm. 

8 COM (2010) 733. 
9 COM (2010) 368. 
10 COM (2010) 371. 
11 COM (2010) 482. 
12 COM (2010) 370. 
13 COM(2010) 748 (herschikking). 
14 COM (2011) 127. 

http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2011_en.htm
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3.2. Nationale parlementen 

In het subsidiariteitscontrolemechanisme dat door het Verdrag van Lissabon is ingevoerd 
wordt een grotere rol toegekend aan de nationale parlementen, die een standpunt kunnen 
innemen over de vraag of ontwerpwetgeving aan het subsidiariteitsbeginsel voldoet. 
Afhankelijk van het aantal met redenen omklede adviezen waarin wordt geconcludeerd dat 
een voorstel in strijd is met het subsidiariteitsbeginsel voorziet het Verdrag in twee 
mechanismen – het zogenoemde mechanisme van de "gele kaart" en het mechanisme van de 
"oranje kaart"15. Beide mechanismen voorzien in toetsing van de ontwerpwetgeving en 
kunnen leiden tot wijziging of intrekking van het voorstel.  

Sinds 2006 heeft de Commissie, in het kader van de politieke dialoog16, alle nieuwe 
voorstellen aan de nationale parlementen gezonden en hun adviezen beantwoord17. Sinds 
1 december 2009 wordt dit kader parallel daarmee ook voor het 
subsidiariteitscontrolemechanisme gebruikt. Eind 2010 had de Commissie 82 
wetgevingvoorstellen ingediend die onder het toepassingsgebied van het protocol vallen, en 
211 adviezen ontvangen. Het merendeel daarvan betrof de inhoud van het voorstel, maar in 
totaal waren er ook 34 adviezen waarin problemen in verband met subsidiariteit werden 
gesignaleerd. Voor vijf wetgevingsvoorstellen heeft de Commissie meer dan één met redenen 
omkleed advies ontvangen,18 maar in al die gevallen werd de drempel waarbij het 
mechanisme van de "gele kaart" in werking treedt niet bereikt. 

Enkele nationale parlementen wezen er in hun antwoord voorts op dat in een aantal 
voorstellen van de Commissie de rechtvaardiging van de subsidiariteit ontoereikend was of 
ontbrak, met name bij voorstellen voor kleine wijzigingen in bestaande wetgeving. De 
Commissie zal de nodige maatregelen treffen om te zorgen voor deugdelijke rechtvaardiging 
van de subsidiariteit in toelichtingen bij wetgevingsvoorstellen, waarin bijvoorbeeld naar een 
eerder uitgevoerde subsidiariteitsanalyse wordt verwezen en deze wordt bevestigd.  

3.3. Het Europees Parlement en de Raad 

De wetgevers – het Europees Parlement en de Raad – handelen in het laatste stadium van de 
prelegislatieve fase. Zij moeten bevestigen dat het voorstel verenigbaar is met de beginselen 
van subsidiariteit en evenredigheid en wijzigingen die voor het actieterrein van de Unie 
gevolgen hebben naar behoren rechtvaardigen.19  

In de Raad zorgt het Comité van permanente vertegenwoordigers van de lidstaten (Coreper) 
voor de eerbiediging van de beginselen.20 Bij het Europees Parlement wordt deze taak 
waargenomen door de met specifieke wetgevingsdossiers belaste commissies en door de 
Commissie juridische zaken. 

                                                 
15 Zie ook artikel 7 van het Protocol. 
16 COM(2006) 211. Zie ook het verslag 2010 van de Commissie over de betrekkingen met de nationale 

parlementen. 
17 Zie ook http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/index_nl.htm. 
18 Zie ook de bijlage en de website voor interparlementaire uitwisseling (IPEX): http://www.ipex.eu/ipex/. 
19 Zie het Interinstitutioneel Akkoord over subsidiariteit (PB C 329 van 6.12.1993, blz. 132). 
20 Besluit 2009/937/EU van de Raad, PB L 325 van 11.12.2009, blz. 35. 
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De Raad en het Europees Parlement hebben voor de toepassing van het 
subsidiariteitscontrolemechanisme hun eigen procedures ontwikkeld. Het Reglement van het 
Parlement is gewijzigd om ervoor te zorgen dat in parlementaire debatten rekening wordt 
gehouden met de met redenen omklede adviezen van de nationale parlementen.21 De Raad 
heeft erop toegezien dat de nationale parlementen worden geraadpleegd over initiatieven van 
een groep lidstaten.22 

3.4. Comité van de Regio's 

Het Comité van de Regio’s neemt hetzij wanneer het wordt geraadpleegd hetzij op eigen 
initiatief een standpunt in. Het Verdrag van Lissabon verleent het Comité de bevoegdheid de 
geldigheid van een wetgevingshandeling die mogelijk een inbreuk op het 
subsidiariteitsbeginsel maakt, achteraf aan te vechten. Dit geldt echter alleen voor de gebieden 
waar het Comité moet worden geraadpleegd. Het Comité heeft zijn reglement van orde in die 
zin aangepast23 dat al zijn adviezen vanaf 2010 een uitdrukkelijke verwijzing naar de 
beginselen van subsidiariteit en evenredigheid bevatten.  

Het netwerk voor toezicht op de naleving van het subsidiariteitsbeginsel van het Comité 
omvatte eind 2010 113 regionale partners. In 2010 voerde het netwerk vijf gerichte 
raadplegingen uit en lanceerde het eerste actieplan om goede praktijken bij de toepassing van 
het subsidiariteitsbeginsel in de regio’s en steden van Europa te inventariseren. Daarnaast is 
het Comité voornemens de functionaliteit van het netwerk verder uit te bouwen om de 
deelneming van regionale parlementen aan het subsidiariteitscontrolemechanisme te 
ondersteunen.  

Het Comité heeft zijn eerste jaarverslag over subsidiariteit gepubliceerd.24 

3.5. Het Hof van Justitie  

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is, overeenkomstig artikel 263 VWEU, bevoegd 
om de wettigheid van wetgevingshandelingen ten aanzien van de naleving van het 
subsidiariteitsbeginsel na te gaan. Het protocol geeft met name aan dat het Comité van de 
regio’s of de lidstaten, uit eigen naam of namens hun nationale parlement, bij het Hof van 
Justitie een beroep kunnen instellen.  

Afgezien van het arrest inzake de roamingverordening,25 dat in het verslag over 2009 al was 
genoemd, was er geen verdere jurisprudentie. 

                                                 
21 Reglement van het Europees Parlement, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=EN&reference=TOC. 
22 In 2010: Richtlijn betreffende het recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures (2010/0801 

(COD)), richtlijn betreffende een Europees beschermingsbevel (2010/0802 (COD)) en richtlijn 
betreffende het Europees onderzoeksbevel (2010/0817 (COD)). 

23 PB L 6 van 9.1.2010, blz. 14. 
24 http://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/news/Pages/CoRSubsidiarityAnnualReport2010.aspx. 
25 Zaak C-58/8 Vodafone Ltd, Telefónica O2 Europe plc, T-Mobile International AG, Orange Personal 

Communications Services Ltd v. Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform 
betreffende Verordening (EG) nr. 717/2007. 
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4. BELANGRIJKE GEVALLEN WAARIN BEZORGDHEID WERD GEUIT OVER 
SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID  

In dit deel worden de voorstellen van de Commissie onderzocht die bij de wetgevers en 
belanghebbenden tot de meeste discussie over de inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel 
en het evenredigheidsbeginsel hebben geleid. 

4.1. Follow-up van in eerdere verslagen genoemde gevallen 

Wat een aantal van de gevallen betreft die in eerdere verslagen zijn genoemd, zoals de 
richtlijn inzake heffingen voor de beveiliging van de luchtvaart,26 de richtlijn inzake 
bescherming van de bodem,27 de richtlijn inzake gelijke behandeling op andere gebieden dan 
arbeid28 en de richtlijn betreffende consumentenrechten29 hebben zich bij lopende 
wetgevingsprocedures geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.  

Wat de richtlijn betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij 
grensoverschrijdende gezondheidszorg30 betreft, die in het verslag 2009 was genoemd, werd 
na lange onderhandelingen begin 2011 in tweede lezing overeenstemming bereikt. Gedurende 
de gehele procedure ging het er in hoofdzaak om enerzijds een evenwicht te vinden tussen 
inachtneming van de nationale bevoegdheden inzake de organisatie en financiering van de 
gezondheidszorg en anderzijds de door het Hof van Justitie erkende rechten van patiënten in 
regelgeving te verankeren.  

Wat de Richtlijn inzake zwangerschapsverlof31 betreft, die in het verslag 2008 werd genoemd, 
zijn de wetgevers er nog steeds niet in geslaagd de meningen op één lijn te krijgen. In 2008 
stelde de Commissie, na de Europese sociale partners te hebben geraadpleegd, voor het recht 
op zwangerschapsverlof – in beginsel met behoud van het volledige loon – van 14 tot 18 
weken uit te breiden. In de resolutie van het Europees Parlement van oktober 2010 wordt een 
nog ambitieuzere aanpak voorgesteld: verlenging van de minimumduur van het volledig 
betaalde zwangerschapsverlof tot 20 weken en het recht op een vaderschapsverlof van twee 
weken toevoegen. Met het oog op het subsidiariteitsbeginsel stemde de overgrote meerderheid 
van de Parlementsleden voor een overbruggingsclausule waarbij het aan de nationale 
overheden wordt overgelaten dit beleid aan hun respectieve sociale stelsels aan te passen. De 
delegaties in de Raad hebben niettemin een soepeler aanpak bepleit. Voorts vonden zij de 
voorgestelde maatregelen kostbaar in deze tijden van economische bezuinigingen. Het 
Belgische voorzitterschap heeft de sociale partners gevraagd hun standpunt kenbaar te maken.  

4.2. Andere gevallen waarin de subsidiariteit tot discussies heeft geleid 

Seizoenarbeiders 

                                                 
26 COM(2009) 217. Nadere informatie over de interinstitutionele dialoog is te vinden via de PreLex 

database: http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm. 
27 COM (2006) 232. 
28 COM (2008) 426. 
29 COM (2008) 614. 
30 COM (2008) 414. 
31 COM (2008) 637. 
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De Commissie heeft, in het kader van een pakket maatregelen over wettige immigratie, een 
voorstel voor een richtlijn over seizoenarbeiders32 ingediend. Op dit voorstel is het tot op 
heden grootste aantal met redenen omklede adviezen van nationale parlementen gekomen33 – 
in negen gevallen zijn twijfels over de naleving van het subsidiariteitsbeginsel geuit.34 Zo 
werd betoogd dat het onderwerp op nationaal niveau al voldoende is geregeld en dat de EU 
niet op adequate wijze met de nationale specifieke kenmerken rekening kan houden. 
Aangezien bovendien de lidstaten het recht hebben het aantal toegelaten onderdanen van 
derde landen vast te leggen, is het mogelijk dat met het voorstel niet het doel de 
migratiestromen te beheren kan worden bereikt. Negen kamers van 
volksvertegenwoordigers35 hebben niettemin een positief advies afgegeven, waarbij zij erop 
wijzen dat het voorstel naar hun mening bijdraagt aan een uniforme bescherming in de gehele 
EU en gemeenschappelijke toelatingscriteria en verblijfsvoorwaarden waarborgt. Het feit dat 
de lidstaten de toelatingsquota’s zelf kunnen vaststellen werd positief beoordeeld. 

Enkele kamers van volksvertegenwoordigers, waarvan een aantal ook twijfels over de 
inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel had geuit, waren van oordeel dat het voorstel een 
inbreuk op het evenredigheidsbeginsel vormt omdat het gevolgen voor nationale sociale-
verzekeringsstelsels kan hebben. Twee kamers36 wezen om deze reden het voorstel formeel 
van de hand.  

In haar antwoorden37 wees de Commissie erop dat het noodzakelijk is op EU-niveau een 
gemeenschappelijk kader op te zetten om verstoring van de migratiestromen en het illegaal 
binnenkomen van personen in de EU te voorkomen, seizoenarbeiders uit derde landen te 
beschermen en sociale dumping te voorkomen. Zij onderstreepte tevens dat het voorstel 
bepalingen bevat die het de lidstaten mogelijk moeten maken dit aan de specifieke nationale 
kenmerken van hun arbeidsmarkt aan te passen. 

Het Comité van de Regio's heeft in haar advies nota genomen van de standpunten en 
argumenten van de nationale parlementen. Het Comité kwam echter tot de slotsom dat het 
voorstel verenigbaar is met het subsidiariteitsbeginsel, omdat het verhindert dat nationale 
stelsels ten aanzien van de bescherming van seizoenarbeiders aan een "race to the bottom" 
beginnen. Het onderzoek van het voorstel door de wetgevers verkeert nog in een vroeg 
stadium. 

Depositogarantiestelsels 

In juli 2010 diende de Commissie een voorstel in om de depositogarantiestelsels in de EU te 
versterken38 als reactie op de lacunes die door de financiële crisis aan het licht waren 
gekomen.  

                                                 
32 COM(2010) 379. 
33 Nadere informatie over de adviezen van nationale parlementen is te vinden via de IPEX database: 
 http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/Documents/dossier_COD20100210/lang/en. 
34 Zie de bijlage voor nadere gegevens. 
35 Letse Saeima, Litouwse Seimas, Duitse Bundesrat, Italiaanse Senato en Camera dei Deputati, Finse 

Eduskunta, Portugese Assembleia en Spaanse Congreso de los Diputados en Senado. 
36 Letse Saeima en Litouwse Seimas. 
37 Nadere informatie over de antwoorden van de Commissie aan de nationale parlementen is te vinden op: 
 http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/index_en.htm. 
38 COM(2010) 368 (herschikking). 
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Op het voorstel kwamen 11 reacties van nationale parlementen. Vijf daarvan39 hebben 
expliciet hun bezorgdheid geuit over de inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, waarbij 
als voornaamste argument werd genoemd dat in de richtlijn niet voldoende rekening zou 
worden gehouden met de kenmerken van de nationale stelsels of dat deze het huidige niveau 
van bescherming zou kunnen verlagen. Een ander controversieel punt was de voorgestelde 
wederzijdse kredietfaciliteit tussen de stelsels, die het morele risico zou kunnen vergroten en 
het instellen van een adequate nationale dekking onaantrekkelijk zou kunnen maken. Zes 
kamers40 daarentegen waren van mening dat het voorstel in zoverre met het 
subsidiariteitsbeginsel in overeenstemming was dat het ertoe zou bijdragen de fragmentering 
van de nationale regels te overwinnen. 

In haar antwoorden merkte de Commissie op dat harmonisatie tot een betere integratie van de 
financiële markten zou bijdragen. De stelsels, die geen bescherming van deposito’s 
waarborgen maar voor de wederzijdse bescherming van banken tegen insolventie dienen 
(wederzijdse garantiestelsels), zouden hun functie kunnen blijven vervullen. Wat de 
wederzijdse kredietfaciliteit betreft, heeft de Commissie duidelijk gesteld dat deze alleen in 
allerlaatste instantie zou worden gebruikt, dat deze aan waarborgen is onderworpen om 
moreel risico te vermijden en in laatste instantie de noodzaak moet verminderen om van 
belastinggeld gebruik te maken. 

Het voorstel wordt momenteel besproken in het Europees Parlement en de Raad. 

Distributie van voedsel aan de meest behoeftigen 

In 2008 stelde de Commissie een herziening voor van het programma voor 
voedselverstrekking aan de meest behoeftigen41 dat sinds 1987 bestaat. Het Europees 
Parlement steunde het voorstel en bracht er op enkele punten - hoofdzakelijk technische – 
wijzigingen in aan. In de Raad werd met de behandeling van dit voorstel geen vooruitgang 
geboekt omdat een blokkeringsminderheid van lidstaten betoogde dat dit programma losstaat 
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, aangezien de distributie van levensmiddelen deel 
uitmaakt van de sociale voorzieningen die onder de nationale verantwoordelijkheid vallen. 

In 2010 heeft de Commissie een gewijzigd voorstel42 goedgekeurd om de 
uitvoeringsmechanismen van het voorstel van 2008 aan de bepalingen van het Verdrag aan te 
passen. Verscheidene nationale parlementen hebben verklaard dat het voorstel niet in 
overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel. Zoals ook tijdens de debatten in de Raad 
is betoogd, meenden zij dat de doelstellingen zijn veranderd en dat het niet meer om 
landbouwpolitieke belangen maar om doelstellingen op het gebied van sociaal beleid ging. 
Sommige nationale parlementen hebben tevens aangegeven dat bij het voorstel van 2010 de 
notitie inzake subsidiariteit ontbrak.  

In haar antwoorden verklaarde de Commissie dat dit voorstel twee doelstellingen had. Het 
beoogt wel degelijk de verwezenlijking van de in het Verdrag vermelde doelstelling inzake 
voedselzekerheid en is tevens primair gericht op vermindering van de interventievoorraden 
van landbouwproducten. De Commissie heeft erop gewezen dat in het kader van de 

                                                 
39 Zie de bijlage voor nadere gegevens. 
40 Portugese Assembleia, Italiaanse Camera dei Deputati en Senato, Oostenrijkse Nationalrat en 

Bundesrat, en Tsjechische Senát. 
41 COM (2008) 563. 
42 COM (2010) 486. 
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effectbeoordeling een grondige analyse van de subsidiariteit bij het voorstel van 2008 is 
gevoegd. 

Zowel het Comité van de regio’s als het Europees Economisch en Sociaal Comité vonden het 
voorstel aanvaardbaar. Het wordt op dit ogenblik door de wetgevers bestudeerd. 
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Steun voor plattelandsontwikkeling uit hoofde van de ELFPO-verordening tot vaststelling van 
gemeenschappelijke voorschriften voor een regeling inzake rechtstreekse steunverlening aan 
landbouwers 

Met deze voorstellen werd beoogd de uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1698/2005 en 
Verordening (EG) nr. 73/2009 aan de Commissie overgedragen bevoegdheden in 
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Verdrag van Lissabon.43 De 
Commissie heeft daarnaast enige vereenvoudigingen aangebracht.  

Volgens verscheidene nationale parlementen waren de argumenten inzake subsidiariteit in de 
toelichting niet voldoende. Sommige kamers van afgevaardigden vonden ook dat de nieuwe 
bepalingen inzake gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden de Commissie de facto 
aanvullende bevoegdheden verleenden. In haar antwoorden verduidelijkte de Commissie de 
beginselen van de bepalingen in het Verdrag van Lissabon over gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen en verklaarde zij dat deze voorstellen slechts betrekking hebben op 
vereenvoudiging en technische aanpassingen. Om deze redenen werd geen nieuwe 
alomvattende analyse van de subsidiariteitskwestie verricht. 

De Commissie plant voor 2011 verscheidene soortgelijke aanpassingsverordeningen. Om 
tegemoet te komen aan de wensen van nationale parlementen, zal zij alles in het werk stellen 
om de notities inzake subsidiariteit voor deze voorstellen te verbeteren. 

Teelt van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) 

Dit pakket maatregelen, dat een mededeling, een aanbeveling en een voorstel voor een 
verordening44 bevat, werd in juli 2010 door de Commissie aangenomen. Met het pakket wordt 
ingegaan op de herhaalde verzoeken van de lidstaten om de mogelijkheid te scheppen dat 
besluiten over de teelt van toegestane GGO’s op nationaal niveau worden genomen, waarbij 
echter het toelatingssysteem van de EU, dat is gebaseerd op de beoordeling van de gevaren 
voor de gezondheid en het milieu, wordt behouden. Enkele delegaties in de Raad waren 
positief over de tekst; er waren echter ook kritische stemmen, die ten aanzien van dit heikele 
onderwerp de voorkeur geven aan een louter centrale Europese aanpak.  

Gemeenschappelijke Europese spoorwegruimte  

Om de spoorwegsector opnieuw leven in te blazen diende de Commissie in september 2010 
een voorstel voor een richtlijn in tot instelling van "één Europese spoorwegruimte"45. De 
Luxemburgse Chambre des députés bracht een met redenen omkleed advies uit waarin werd 
geconcludeerd dat, hoewel algemeen gezien maatregelen op EU-niveau mogelijk zijn, een 
aantal concrete bepalingen een inbreuk op de beginselen inzake subsidiariteit en 
evenredigheid zouden vormen. 

In december 2010 hield de Raad een eerste oriënteringsdebat over het voorstel, waarbij ook 
bezwaren in verband met de subsidiariteit werden geuit. Eén lidstaat wees erop dat bij de 
ontwikkeling en publicatie van meerjarige strategieën voor de spoorweginfrastructuur 
voorzichtigheid geboden is, aangezien infrastructuurplanning op lange termijn onder de 

                                                 
43 COM(2010) 537 en COM(2010) 539. 
44 COM(2010) 380 en COM(2010) 375. 
45 COM(2010) 475 (herschikking). 
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nationale bevoegdheid valt. Wat de tijdelijke vermindering van de infrastructuurheffingen 
betreft voor treinen die met het Europees verkeersleidingsysteem voor de spoorwegen zijn 
uitgerust, wezen verscheidene delegaties erop dat zij het recht willen behouden om nieuwe 
vergoedingen te heffen of bestaande vergoedingen te verhogen om het door die vermindering 
veroorzaakte verlies aan inkomsten te compenseren. 

Het voorstel moet nog in eerste lezing in het Europees Parlement worden behandeld. Het 
Comité van de regio’s heeft over de inachtneming van de subsidiariteit weliswaar nog niet 
zijn advies uitgebracht, maar heeft al aangegeven dat de kwestie voor de plaatselijke en 
regionale overheden van groot belang is.46 

Rechten van autobus- en touringcarpassagiers 

In 2008 stelde de Commissie voor dat de verordening, waarmee werd beoogd de kwaliteit van 
de dienstverlening en de passagiersrechten te waarborgen, van toepassing zou zijn op alle 
busdiensten, dus ook op die op regionaal niveau en in de stedelijke en voorstedelijke 
gebieden47. Dit standpunt werd door het Europees Parlement gedeeld. Een grote meerderheid 
van lidstaten in de Raad stond er echter op grond van het subsidiariteitsbeginsel op de 
busdiensten op regionaal niveau en in de stedelijke en voorstedelijke gebieden van de 
werkingssfeer van de verordening uit te sluiten. In het definitieve akkoord, dat in november 
2010 door het bemiddelingscomité werd bereikt, stemde het Europees Parlement er 
uiteindelijk mee in dat de toepassing van de verordening in het algemeen wordt beperkt tot 
vervoerdiensten die in een straal van meer dan 250 kilometer opereren. In ruil hiervoor 
stemde de Raad ermee in dat een aantal bepalingen op alle vervoerdiensten worden toegepast. 

Maatregelen tot veiligstelling van de gasvoorziening  

Als reactie op de Russisch-Oekraïense gascrisis in januari 2009 heeft de Commissie 
voorgesteld48 de bestaande wetgeving inzake de continuïteit van de gasvoorziening te herzien 
om de preventieve actie en de reactiemaatregelen op concrete verstoringen van de voorziening 
te verbeteren. De Raad was in beginsel ingenomen met het voorstel, maar verscheidene 
delegaties hebben om nadere verduidelijking gevraagd betreffende de rol en de 
verantwoordelijkheden van de marktdeelnemers, de lidstaten en de Commissie. Voorts drong 
de Raad erop aan dat de lidstaten de beslissing moeten nemen over de vraag welke prioritaire 
afnemers in geval van een gastekort het eerst moeten worden bevoorraad. Deze wensen 
werden uiteindelijk in het in eerste lezing met het Europees Parlement bereikte akkoord in 
oktober 2010 in aanmerking genomen. 

5. CONCLUSIES 

De begrippen subsidiariteit en evenredigheid zijn fundamentele elementen voor het 
beleidsontwikkelingsproces van de Europese instellingen. Het subsidiariteitsmechanisme van 
de nationale parlementen, dat door het Verdrag van Lissabon is ingevoerd, heeft dit proces 
transparanter gemaakt en heeft bijgedragen tot verrijking van de debatten.  

                                                 
46 Advies CvdR/2010/297. 
47 COM(2008) 817. 
48 COM(2009) 363. 
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Het feit dat de meeste voorstellen van de Commissie in de nationale parlementen niet tot 
problemen in verband met subsidiariteit hebben geleid en zonder grote debatten daarover door 
de wetgevers zijn aangenomen wijst erop dat subsidiariteitscontroles in een vroeg stadium van 
het beleidsontwikkelingsproces doorgaans doeltreffend zijn. In enkele gevallen echter heeft 
tussen het Europees Parlement en de Raad een uitvoerig debat plaatsgevonden over de vraag 
hoe subsidiariteit moet worden uitgelegd. Dankzij diepgaande politieke discussies kon het 
juiste evenwicht worden gevonden tussen de verantwoordelijkheden van de EU en die van de 
lidstaten. 
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BIJLAGE  

Lijst van de initiatieven van de Commissie waarover de nationale parlementen ten 
aanzien van het subsidiariteitsbeginsel een met redenen omkleed advies hebben 

uitgebracht  

 Titel Nationale kamers die een met redenen omkleed49 advies 
hebben uitgebracht 
 

1. Richtlijn over seizoenarbeiders (COM(2010) 
379) 

Oostenrijkse Nationalrat en Bundesrat 
Tsjechische Senát en Poslanecká sněmovna 
Nederlandse Eerste Kamer en Tweede Kamer 
Poolse Senat 
Britse Lagerhuis en Hogerhuis 

2. Richtlijn inzake de depositogarantiestelsels, 
COM(2010) 368 

Duitse Bundesrat en Bundestag 
Zweedse Riksdag 
Deense Folketinget 
Britse Lagerhuis 

3. Verstrekking van levensmiddelen aan de 
meest behoeftigen in de Unie, COM(2010) 
486 

Britse Hogerhuis 
Franse Sénat 
Deense Folketinget 
Zweedse Riksdag 
Nederlandse Eerste Kamer en Tweede Kamer 

4. Steun voor plattelandsontwikkeling uit hoofde 
van de ELFPO-verordening, COM(2010) 537 

Poolse Sejm en Senat 
Litouwse Seimas 
Luxemburgse Chambre des Députés 

5. Regeling inzake rechtstreekse steunverlening 
aan landbouwers, COM(2010) 539 

Poolse Sejm en Senat 
Litouwse Seimas 
Luxemburgse Chambre des Députés 

6. Beleggerscompensatiestelsel, COM(2010) 371 Zweedse Riksdag 
Britse Lagerhuis 

7. Europees erfgoedlabel, COM(2010) 76 Franse Sénat 

8. Frontex-verordening, COM(2010) 61  Poolse Senat  

9. Tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures, 
COM(2010) 82 

Oostenrijkse Bundesrat  

10. Invoer in de EU van visserijproducten uit 
Groenland, COM(2010) 176 

Italiaanse Senato della Repubblica  

11. Radiospectrumbeleidsprogramma, 
COM(2010) 471 

Franse Sénat 

12. Gemeenschappelijke Europese Luxemburgse Chambre des Députés 

                                                 
49 Hieronder zijn vier adviezen die na de uiterste termijn van 8 weken zijn toegezonden of die niet door de 

respectieve kamers overeenkomstig hun intern reglement zijn aangenomen. 
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spoorwegruimte, COM(2010) 475 

 


