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22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven 
van de lidstaten van de Europese Unie 

Nr. 1012  BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE TWEEDE KAMER DER 
STATEN-GENERAAL 

Aan de minister van Buitenlandse Zaken 

Den Haag, 23 april 2010 

De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft, conform artikel 3 van de 
procedureregeling over het behandelvoorbehoud en de subsidiariteits-
toets bij haar Reglement van Orde, op basis van het notaoverleg van 
19 april jongstleden van de vaste commissie voor Europese Zaken, de 
bijgaande lijst van prioritaire voorstellen voor de komende periode 
vastgesteld. 

Ten aanzien van de voorstellen waarvoor de Kamer in deze lijst aangeeft 
een behandelvoorbehoud te zullen gaan maken of een subsidiariteitstoets 
te zullen gaan uitvoeren, heeft u toegezegd dat de regering, ten behoeve 
van de uitvoering van die instrumenten door de Kamer, binnen maximaal 
drie weken na publicatie van het voorstel een BNC-fiche zal toezenden aan 
de Kamer. 

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
Gerdi A. Verbeet 
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Prioritaire voorstellen uit Wetgevings- en Werkprogramma 2010 
van de Europese Commissie 

Alle voorstellen uit deze lijst zijn in overleg tussen regering en Kamer 
aangemerkt als voor Nederland prioritair. De Kamer zal extra aandacht 
besteden aan de behandeling van deze voorstellen. 

Over de voorstellen waarbij in deze lijst is aangegeven dat er een 
subsidiariteitstoets of behandelvoorbehoud zal worden gemaakt, zal 
bovendien de regering binnen maximaal drie weken na publicatie een 
BNC-fiche naar de Kamer sturen. 

Voorstel Subsidiariteits-
toets 

Behandelvoor-
behoud 

Commissie voor Buitenlandse Zaken 
Toekomst Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) x 
Groenboek Begrotingssteun OS 
Voorstel voor een nieuw partnerschap EU-Landen en 
Gebieden Overzee (LGO) 
Mededeling over klimaatverandering en ontwikkeling 
Commissie voor Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 
Mededeling interne veiligheidsstrategie 
Mededeling inzake de versterking van de reactiecapaci-
teit van de Europese Unie bij rampen («EU’s Disaster 
Response Capacity») 
Wetgevend voorstel inzake aanslagen tegen 
informatiesystemen 
Mededeling Interne Veiligheidsstrategie 
Commissie voor Economische Zaken 
Verordening over de modernisering van het Europees 
Agentschap voor Netwerk- en Informatiebeveiliging 

x 

Een regelgevend kader voor Smart Energy Grids x 
Wetgevend voorstel voor het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Cohesiefonds 

x 

Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) x 
Europese Digitale Agenda 
Energie Infrastructuur Pakket 
Voortgang implementatie Dienstenrichtlijn 
Actieplan Energie Efficiëntie 
Kaderprogramma voor Concurrentievermogen en 
Innovatie (CIP) 2014–2020 
Voortgangsrapport Cohesiebeleid 
Mededeling versterking van het Cohesiebeleid in het 
kader van de EU2020 strategie 
Mededeling over Europees plan voor onderzoek en 
innovatie 
Aanpassing van de milieurichtsnoeren inzake ETS 
Commissie voor Europese Zaken 
Budget Review 2007–2013 
Jaarlijkse rapport inzake EU-uitbreiding 
Commissie Financiën 
Wetgevend voorstel Meerjarig Financieel Kader van de 
EU begroting (nieuwe Financiële Perspectieven) 

x 

Mededeling over Versterking van het Stabiliteit- en 
Groei Pact (surveillance) 
Wetgevingsvoorstel over short selling/credit default 
swaps 
Herziening van de Richtlijn Kapitaalvereisten 
Omnibus II Richtlijn (financieel toezicht) 
Mededeling over externe vertegenwoordiging in het IMF 
en de Wereldbank 
Wetgevend voorstel over Macro-Financiële Assistentie 
(MFA) 
Wetgevend voorstel voor een Common Consolidated 
Corporate Tax Base (CCCTB) 
Wetgevend voorstel voor meer transparantie en 
stabiliteit in derivatenmarkten 
Herziening Richtlijn Depositogarantiestelsel 
Mededeling over opties voor bank resolution funds 

BIJLAGE
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Voorstel Subsidiariteits-
toets 

Behandelvoor-
behoud 

Commissie Justitie 
Herziening van Verordening (EG) 44/2001 inzake 
jurisdictie, erkenning en afdwinging van rechterlijke 
uitspraken op civiel en handelsgebied (Brussel I 
verordening) 

x x 

Voorstel voor een Richtlijn inzake de voorwaarden voor 
toegang en verblijf van seizoensarbeiders uit derde 
landen 

x x 

Nieuw alomvattend juridisch raamwerk voor 
dataprotectie 

x 

Voorstel tot aanpassing van Richtlijn 2003/86/EG inzake 
het recht op familiehereniging 

x 

Actieplan ter implementatie van het Stockholmpro-
gramma 
Rapportage inzake Immigratie en Asiel (implementatie 
van het Europese Pact en vanaf 2011 het Stockholmpro-
gramma) 
Mededeling inzake een Actieplan betreffende niet-
begeleide minderjarige migranten 
Groenboek inzake het recht op familiehereniging 
Mededeling inzake een alomvattende aanpak van 
Passenger Name Record (PNR) gegevens bij derde 
landen 
Wetgevend voorstel inzake strafrechtelijke maatregelen 
gericht op het verzekeren van de handhaving van 
intellectuele eigendomsrechten 
Mededeling inzake een geïntegreerde strategie voor de 
bestrijding van mensenhandel en inzake maatregelen ter 
bescherming en begeleiding van slachtoffers 
EU Immigratie Code 
Herziening van de handhavingsrichtlijn 
Voorstel voor een aanbeveling tot goedkeuring van de 
onderhandelingen inzake een overeenkomst tussen de 
EU en de Verenigde Staten betreffende dataprotectie en 
delen van informatie voor rechtshandhavingsdoeleinden 
Voorstel voor een Verordening inzake conflict van 
rechtsstelsels betreffende huwelijksgoederenrecht, met 
inbegrip van de vraag van jurisdictie en wederzijdse 
erkenning, alsmede een voorstel voor een Verordening 
inzake eigendomsgevolgen van scheidingen van 
gehuwden uit verschillende lidstaten 
Mededeling inzake de strategie voor dataprotectie 
Wetgevend voorstel inzake een alomvattend regime 
betreffende bewijsverkrijging, gebaseerd op het 
beginsel van wederzijdse erkenning en betrekking 
hebbend op alle soorten bewijs 
Wetgevend voorstel ter invoering van gemeenschappe-
lijke normen voor bewijsverkrijging in strafzaken met 
het oog op de toelaatbaarheid van bewijs 
Groenboek inzake detentie-aangelegenheden 
Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit 
Verordening voedselverstrekking aan minderbedeelden 
in de Gemeenschap 

x 

Wetgeving volgend op de mededeling over het GLB na 
2013 

x 

Nieuw beleid voor de teelt van GGO-gewassen x 
Wetgevend pakket Hervorming gemeenschappelijk 
visserijbeleid 

x 

Mededeling over nieuwe biodiversiteitstrategie na 2010 
Mededeling over de toekomst van het GLB 
Wetgeving volgend op de mededeling over de Less 
Favoured Areas 
Diergezondheidswet 
Verslag over uitvoering verordening diertransport 
Mededeling over de tweede dierenwelzijnstrategie 
(2011–2015) 
Commissie voor Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 
Youth on the Move-programma 2014–2020 
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Voorstel Subsidiariteits-
toets 

Behandelvoor-
behoud 

Wetgevend voorstel voor «verweesde werken» in 
digitale bibliotheken 
Mededeling over een initiatief voor meer Europese 
competenties op onderwijsgebied 
Europese Strategie voor Gendergelijkheid 
Cultuur and Media Programma 2014–2020 
Communicatie over de modernisering van hoger 
onderwijs 
Commissie voor de Rijksuitgaven 
Herziening van het Financieel Reglement van de EU 
begroting 

x 

Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid 
Herziening van de Richtlijn Arbeidstijden x x 
Ontwerprichtlijn bescherming werknemers tegen 
elektromagnetische velden 

x 

Wetgevend voorstel ter verbetering verenigbaarheid 
arbeid en privéleven (o.m. vaderschapsverlof) 

x 

Herziening richtlijn pensioenfondsen x 
Herschikking richtlijn bescherming werknemers tegen 
de risico’s van spier- en gewrichtsaandoeningen (MSD) 

x 

Wetgevend voorstel inzake de implementatie 
Detacheringsrichtlijn 

x 

Groenboek Pensioenen 
Initiatief over pensioenen, gebaseerd op de uitkomst 
van het groenboek (mogelijk een Witboek) 
Voorstel voor benchmarks over mobiliteit en over 
employability 
Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer 
Voorstel voor herziening van bestaande wetgeving met 
het oog op integratie daarin van mitigatie en adaptatie 
(in navolging op de Mededeling over adaptatie aan 
klimaatverandering). 

x 

Mogelijk wetgevend initiatief van de Commissie om de 
emissiereductiedoelstelling te verhogen boven 20% 
(20% tot 30%, klimaatverandering). 

x 

Mededeling over implementatie «biofuel sustainability 
scheme» 
Vereenvoudigingvoorstel voor verordening Nr 2150/
2002 over afvalstoffenstatistieken 
Commissie Verkeer en Waterstaat 
Witboek over de toekomst van vervoer. 
Duurzaam vervoer pakket: Herziening van de Richtsnoe-
ren voor trans-Europese vervoersnetwerken (TEN-T). 
Interne markt pakket: Herziening van het Eerste 
Spoorpakket (reeds n.a.v. WWP 2008 als prioritair 
aangemerkt). 
Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport 
Herziening van de richtlijn tabaksproducten met 
betrekking tot de productie, reclame en verkoop van 
tabaksproducten. 

x 

Mededeling over de implementatie van de sportbepalin-
gen in het Verdrag van Lissabon. 
Herziening van de richtlijn met betrekking tot maatrege-
len voor het prijzen en vergoeden van geneesmiddelen. 
Commissie voor Wonen, Wijken en Integratie 
Richtlijn Water Efficiëntie van Gebouwen x 
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