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BRIEF VAN DE TIJDELIJKE COMMISSIE SUBSIDIARITEITSTOETS
Aan:
De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties van de Eerste Kamer
De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken van de
Tweede Kamer
Den Haag, 8 maart 2007
De tijdelijke commissie subsidiariteitstoets (TCS) heeft in haar vergadering van 6 maart jl. de door uw commissie aangedragen initiatieven
besproken die in 2007 door de Commissie zullen worden ingediend en die
getoetst zouden kunnen worden aan de beginselen van subsidiariteit en
proportionaliteit.
Samengevoegd hebben de vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties en de vaste commissie voor Europese Zaken de
volgende initiatieven voorgesteld:
1. Richtlijn inzake de minimumsancties voor werkgevers van onderdanen van derde landen die hier illegaal verblijven
2. Mededeling communautair kader voor veilige en efficiënte
gezondheidsdiensten
3. Witboek over gezondheidstrategie
4. Witboek over voeding
5. Witboek over de integratie van de interne markt voor hypothecair
krediet
6. Richtlijn solvabiliteit van verzekeringsondernemingen
7. Aanbeveling inzake evenredigheid tussen kapitaal en zeggenschap in
EU-ondernemingen
8. Richtlijn modernisering van BTW-bepalingen betreffende financiële
diensten
9. Mededeling over flexicurity
10. Mededeling inzake «de maatschappelijke realiteit»: wat zijn de
voornaamste drijvende krachten achter sociale veranderingen in
Europese samenlevingen
11. Mededeling over de interne markt: herziening
12. Mededeling voor een Europese strategie voor sociale diensten van
algemeen belang
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Groenboek stadsvervoer
Mededeling computercriminaliteit
Mededeling over een actieplan over logistiek van goederentransport
Mededeling over een op goederenvervoer gericht spoorwegnet
Initiatieven in verband met de defensie-industrie
Groenboek over klimaatverandering na 2012
Mededeling over de strategie voor dierlijke gezondheid 2007–2013
Wetgevingsvoorstel betreffende de grensoverschrijdende
handhaving van sancties op het gebied van verkeersveiligheid
Herziening kaderbesluit terrorismebestrijding
Herziening van Richtlijn 2001/81/EG inzake nationale emissieplafonds
voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen
Mededeling over een Europees energiebeleid en de voorstellen voor
voltooiing van de interne markt van gas en energie
Mededeling over het Europese havenbeleid.

De TCS is van oordeel dat de in deze gezamenlijke lijst genoemde
24 voorstellen alle kunnen worden voorgedragen om te worden onderworpen aan de subsidiariteitstoets. De TCS verzoekt u dan ook de lijst ter
goedkeuring aan uw commissie voor te leggen en deze, nadat goedkeuring is verleend, aan uw Kamer door te geleiden voor instemming.
De voorzitter van de tijdelijke commissie subsidiariteitstoets,
J. J. van Dijk

Staten-Generaal, vergaderjaar 2006–2007, 22 112, AN en nr. 516

2

