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

Nr. 771 BRIEF VAN DE TIJDELIJKE COMMISSIE SUBSIDIARITEITSTOETS

Aan
De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 januari 2009

Op 5 november 2008 is het Wetgevings- en Werkprogramma (WWP) 2009
van de Europese Commissie gepubliceerd (COM(2008) 712)1.

De Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets (TGCS) heeft bij
brief van 20 november 2008 de vaste commissie voor Europese Samen-
werkingsorganisaties van de Eerste Kamer en de vaste commissie voor
Europese Zaken van de Tweede Kamer verzocht om uit het WWP 2009
voorstellen te selecteren die voor parlementaire subsidiariteitstoetsing in
aanmerking komen. De TGCS heeft deze commissies verzocht zich te
richten op wetgevende voorstellen en Europese beleids- en discussie-
documenten buiten beschouwing te laten.
De vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties van de
Eerste Kamer heeft bij brief2 van 17 december 2008 haar selectie aan de
TGCS kenbaar gemaakt. De vaste commissie voor Europese Zaken van de
Tweede Kamer heeft haar selectie bij brief3 van 18 december 2008 aan de
TGCS laten weten.

Evenals voorgaande jaren zullen eerder geselecteerde (regelgevende)
voorstellen uit het WWP 2008 in behandeling worden genomen. Ook
zullen – indien gewenst – in aanvulling op de bijgevoegde selectie uit het
WWP 2009 voorstellen in behandeling worden genomen.

Bijgevoegd is de door de commissies voor Europese Samenwerkings-
organisaties en Europese Zaken voorgedragen selectie van Europese
voorstellen voor parlementaire toetsing in 2009 in beide Kamers aan de
vereisten van subsidiariteit en proportionaliteit uit het EG-Verdrag.
De TGCS verzoekt beide Kamers der Staten-Generaal daarmee in te
stemmen.

Voorzitter van de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets,
J. J. van Dijk,
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2 Gedrukt als kamerstuk 22 112, BX.
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VOORSTELLEN VOOR WET- EN REGELGEVING GESELECTEERD
VOOR DE PARLEMENTAIRE SUBSIDIARITEITSTOETS IN 2009

1. Follow-up Witboek schadevergoedingsacties bij overtreding
mededingingsrecht

2. Herziening en vereenvoudiging van richtlijn 2000/35 over te late
betalingen

3. Herziening van Verordening (EG) nr. 1172/98 van de Raad betreffende
de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg

4. Eventuele wetsvoorstellen voortvloeiend uit het «Europees kader
voor herstel», waaronder in elk geval: voorstel verlaagd BTW-tarief
voor «groene» producten en diensten

5. Ontwerprichtlijn over «spier- en gewrichtsaandoeningen»
6. Ouderschapsverlof (eventuele aanpassing richtlijn 96/34)
7. Wetgevend instrument inzake procedurele rechten in strafrechtelijke

zaken
8. Verordening ter amendering van Verordening 44/2001 inzake

jurisdictie, erkenning en afdwinging van rechterlijke uitspraken op
civiel en handelsgebied (Brussel I Verordening)

9. Herschikking van de prospectusrichtlijn
10. Financiële markten voor het toekomstige pakket
11. Toezicht op financiële markten in de EU
12. Herschikking van de Marktmisbruikrichtijn
13. Voorstel voor een wetgevingsinstrument ter ondersteuning van de

ontwikkeling van het gemeenschappelijke milieuinformatiesysteem
14. Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad ter bestrijding van

seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie
15. Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad ter voorkoming en

bestrijding van mensenhandel en ter bescherming van de slachtoffers
16. Maatregelen ter bestrijding van computercriminaliteit
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