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2004/0001 (COD) 

ADVIES VAN DE COMMISSIE 
 

overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de 
amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de 

Raad met het oog op de aanneming van de 
 

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

BETREFFENDE DIENSTEN OP DE INTERNE MARKT 

(Voor de EER relevante tekst) 

1. INLEIDING 

In artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag is bepaald dat de 
Commissie advies dient uit te brengen over de amendementen die het Europees 
Parlement in tweede lezing voorstelt. Het advies van de Commissie over de drie door 
het Parlement voorgestelde amendementen wordt hierna weergegeven. 

2. ACHTERGROND 

Indiening van het voorstel bij het Europees Parlement en de Raad  
(document COM(2004) 2 def. – 2004/0001(COD): 

  
6.2.2004 

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité: 9.2.2005 

Advies van het Comité van de Regio's: 29.9.2004 

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 16.2.2006 

Indiening van het gewijzigd voorstel: 6.4.2006 

Gemeenschappelijk standpunt, vastgesteld bij gekwalificeerde 
meerderheid: 

  
24.7.2006 

Advies van het Europees Parlement in tweede lezing: 15.11.2006 

3. DOEL VAN HET COMMISSIEVOORSTEL 
Het voorstel van de Commissie beoogt: 

– versterking van de basis voor economische groei en werkgelegenheid in de EU; 

– totstandbrenging van een echte interne markt voor diensten door de juridische en 
administratieve belemmeringen voor de ontwikkeling van dienstenactiviteiten weg te 
nemen; 

– versterking van de rechten van consumenten als gebruikers van diensten; 
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– oplegging van wettelijk bindende verplichtingen met het oog op een doeltreffende 
administratieve samenwerking tussen de lidstaten. 

4. ADVIES VAN DE COMMISSIE OVER DE AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT 

Het Europees Parlement heeft in tweede lezing drie amendementen op het gemeenschappelijk 
standpunt van de Raad goedgekeurd. Deze amendementen strekken tot wijziging van 
sommige comitologieaspecten van de tekst, zonder dat daarom afbreuk wordt gedaan aan de 
inhoud en beginselen van het gemeenschappelijk standpunt en het Commissievoorstel. Na 
interinstitutionele contacten aanvaardt de Commissie deze drie amendementen. 

Het betreft de volgende amendementen: 

Amendement 40 – Artikel 23 (lid 4) Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en -waarborgen 
Door middel van een verwijzing naar artikel 40, lid 2 bis, voorziet dit amendement in de 
toepassing van de regelgevingsprocedure met toetsing in plaats van de regelgevingsprocedure 
met betrekking tot de mogelijkheid om gemeenschappelijke criteria vast te stellen aan de hand 
waarvan kan worden bepaald of de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en -waarborgen met 
het oog op de aard en omvang van het risico geschikt zijn. 

Amendement 41 – Artikel 36 Uitvoeringsmaatregelen 

Door middel van een verwijzing naar artikel 40, lid 2 bis, voorziet dit amendement in de 
toepassing van de regelgevingsprocedure met toetsing in plaats van de regelgevingsprocedure 
voor de vaststelling van de termijnen die de lidstaten in sommige gevallen van administratieve 
samenwerking in acht dienen te nemen. 

Amendement 42 – Artikel 40 (lid 2 bis) Comitéprocedure 
Krachtens dit amendement wordt de regelgevingsprocedure met toetsing toegevoegd aan de 
regelgevingsprocedure. Via de verwijzing in artikel 23, lid 4, en in artikel 36 vormt dit 
amendement de grondslag voor de toepassing van de regelgevingsprocedure met toetsing in 
het kader van beide genoemde bepalingen. 

5. CONCLUSIE 

Op grond van artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag wijzigt de Commissie haar voorstel in de 
hierboven aangegeven zin. 


