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OBJETS TROUVÉS

De eerste gele kaart voor Europa

A.C.M. Meuwese

Afgelopen lente heeft zich in de wereld van het Europese institutionele recht een
novum voorgedaan. De Europese Commissie heeft, met medewerking van de
Nederlandse Tweede Kamer, voor het eerst in de geschiedenis een ‘gele kaart’
gekregen wegens vermeende strijd van een Europees wetsvoorstel met het subsi‐
diariteitsbeginsel. Dit beginsel, neergelegd in artikel 5 lid 3 Verdrag betreffende
de Europese Unie (VEU), moet voorkomen dat de instellingen van de Unie bij het
uitoefenen van hun gedeelde bevoegdheden zaken gaan regelen die net zo goed
onder de hoede van nationale, regionale of lokale autoriteiten kunnen blijven.
Anders gezegd: buiten zijn exclusieve bevoegdheden mag de EU-wetgever slechts
wetgeven als hij dit ‘beter’ kan. De vraag wat ‘beter’ is en wie dat bepaalt, is een
van de lastigste in het Europese institutionele recht. Uiteraard vormt subsidiari‐
teitstoetsing onderdeel van de ex-ante-evaluatie van Europese regelgeving, tegen‐
woordig met effectbeoordeling (impact assessment) als centraal mechanisme, en
kan het Hof van Justitie in theorie aan het subsidiariteitsbeginsel toetsen.
Wegens tegenvallende resultaten1 leek het een goed idee om te experimenteren
met een concrete rol voor de nationale parlementen. Wie is immers in een betere
positie om de Europese Commissie, als initiator van Europese wetgeving, uit te
dagen op het punt van toegevoegde waarde van nieuwe EU-maatregelen? Of,
anders bezien, wie heeft er het meest te verliezen bij het geleidelijk weglekken van
wetgevende bevoegdheden door een federalistische interpretatie van verdrags‐
bepalingen door Europese instellingen?
In het Tweede Protocol bij het Verdrag van Lissabon werd het ‘Early Warning Sys‐
tem’ (EWS) vastgelegd en werden de bijbehorende procedures uitgewerkt. Hoewel
de parlementen redelijk actief gebruik gingen maken van het nieuwe mecha‐
nisme, dienden tot nu toe nooit voldoende parlementen bezwaren in om de Com‐
missie te dwingen tot heroverweging.2 Zo heeft de Eerste Kamer in januari 2012
nog bezwaar gemaakt in het kader van een voorstel voor een richtlijn voor alter‐
natieve geschillenbeslechting van consumenten (ADR) en voor een verordening
betreffende de onlinebeslechting van consumentengeschillen (ODR). Toen kreeg
de Kamer alleen bijval van de Duitse Bundesrat. Het voorstel voor een verordening
over het uitoefenen van het recht op collectieve actie in het kader van de vrij‐

1 Zie bijv. G. Martinico, ‘Dating Cinderella: On Subsidiarity As a Political Safeguard of Federalism
in the European Union’, European Public Law 2011, p. 649-660.

2 Volgens een rapportage van de Europese Commissie die de parlementaire subsidiariteitstoetsing
tot en met 2010 in kaart bracht, verschilde de activiteit ook nogal per land. Zo zijn volgens deze
rapportage door de Tweede en Eerste Kamer tot en met 2010 minder dan 10 bezwaren inge‐
diend, terwijl voor Italië de teller op 96 wetgevingsadviezen stond en voor Portugal zelfs op 106.
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heden van vestiging en dienstverlening3 is nu de eer te beurt gevallen de eerste
‘gele kaart’ voor de Europese Commissie te verdienen. Eén enkele casus is uiter‐
aard te weinig om de procedure te evalueren. Daarom wordt in deze bijdrage
slechts bekeken wat de ervaring ons tot nu toe vertelt over hoe het EWS in de
praktijk werkt, waarbij de concrete context natuurlijk in het oog moet worden
gehouden. Daartoe wordt eerst de procedure geschetst, waarna de achtergrond
van het voorstel kort aan de orde komt. Ten slotte wordt de aandacht gevestigd
op enkele aspecten van de handelwijze van de parlementen en de Commissie
waaruit wellicht lessen te trekken vallen voor de toekomst.

Procedureschets

Volgens de artikelen 4 en 5 van het Tweede Protocol moeten de wetgevende
instellingen van de Europese Unie wetsvoorstellen voorzien van uitgebreide
informatie over hun verenigbaarheid met subsidiariteit en proportionaliteit naar
de parlementen sturen. Voor de toetsing van voorstellen en het opstellen van een
met redenen omkleed advies geldt vervolgens een termijn van acht weken. De
instelling waar het voorstel vandaan komt, wordt in ieder geval geacht ‘rekening
te houden met’ elk negatief advies dat binnenkomt. Voor de inwerkingtreding van
een procedurele ‘sanctie’ geldt een drempel. Het uitdelen van een ‘gele kaart’ kan
alleen gezamenlijk: er geldt een drempel van achttien stemmen, waarbij een nega‐
tief advies telt als een ‘stem’. Aangezien elke lidstaat twee parlementaire stem‐
men te verdelen heeft (in de praktijk betekent dit één stem per kamer bij een
bicameraal stelsel en twee voor een unicameraal parlement), komt dit neer op een
derde van het totale aantal stemmen. In het geval van het voorstel voor een ver‐
ordening over het uitoefenen van het recht op collectieve actie in het kader van de
vrijheden van vestiging en dienstverlening waren twaalf adviezen (zeven unica‐
merale stemmen en vijf bicamerale stemmen) goed voor negentien stemmen in
totaal.4

De parlementaire gele kaart betekent dat de Europese Commissie het voorstel
moet heroverwegen, waarbij handhaven, intrekken of aanpassen de opties zijn.
Welke mogelijkheid de Commissie ook kiest, zij moet haar besluit motiveren. Bij
de zogeheten ‘oranje kaart’ is de bewijslast voor de Commissie zwaarder.5 Als de
nationale parlementen daar met een meerderheid van stemmen om verzoeken, is
het uitgangspunt dat de Commissie haar voorstel intrekt. Wil zij dat niet, dan kan
zij gemotiveerd aangeven waarom het voorstel toch gehandhaafd moet worden.
Het is dan aan de Raad of het Europees Parlement om eventueel te besluiten, met

3 COM(2012)130.
4 De adviezen zijn te raadplegen via <www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM

20120130.do>.
5 Art. 7 van het Tweede Protocol.
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55% van de leden en met de meerderheid van uitgebrachte stemmen respectieve‐
lijk, het voorstel niet verder in behandeling te nemen.6

De casus ‘Europese stakingsregels’

De inhoudelijke achtergrond van het voorstel, in de wandelgangen de ‘Monti-II-
verordening’ genoemd,7 is terug te voeren op de bekende Hofuitspraken Viking
en Laval uit 2007.8 Hierin heeft het Hof van Justitie voor het eerst bepaald dat
het stakingsrecht door de Europese rechtsorde als fundamenteel recht beschermd
wordt, waarbij echter de toepassing van een evenredigheidstest op beperkingen
van dat recht toegestaan is. De Commissie had zichzelf als ambitieus doel gesteld
om verder te gaan dan de ‘Monti-I-verordening’ en met het nieuwe voorstel de
spanning die nu in de Europese rechtsorde ontstaan is tussen de vrijheid van ves‐
tiging en vrij verkeer van diensten enerzijds en de bescherming van fundamentele
(sociale) rechten anderzijds, aan te pakken. Omdat de Commissie natuurlijk ook
wel begreep dat Europees ingrijpen in deze gevoelige materie niet meteen goed
zou vallen bij de lidstaten, is het voorstel bewust beperkt tot stakingsregels ‘toe‐
pasbaar op het niveau van de Unie’. Daar kwam bij dat artikel 153 lid 5 Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) duidelijk bepaalt dat de
Uniebevoegdheden op het vlak van sociale politiek niet het stakingsrecht betref‐
fen. Terwijl volgens velen de Viking- en Laval-jurisprudentie deze uitsluiting
eigenlijk al achterhaald hebben gemaakt, neemt de Commissie haar toevlucht hier
veiligheidshalve tot formalistisch redeneren.9 Het bewuste lid zou alleen betrek‐
king hebben op de harmonisatie van nationale stakingsregels en zou de bevoegd‐
heid van de Europese Unie om de algemene beginselen en Europese regels met
betrekking tot het uitoefenen van het recht op collectieve actie, waaronder het
recht om te staken, binnen de context van de interne markt onverlet laten. Het
‘signaleringsmechanisme’, dat een belangrijk onderdeel vormt van de regeling, is
dan ook zorgvuldig afgebakend: de Europese Commissie en de relevante lidstaten
dienen door de lidstaat van vestiging op de hoogte te worden gesteld van drei‐
gende conflictsituaties van ernstige aard als deze van invloed kunnen zijn op de
vrijheden van vestiging en dienstverlening.
Niettemin werd het voorstel bij gebrek aan duidelijke bevoegdheidsbasis geba‐
seerd op artikel 352 VwEU. Deze ‘flexibiliteitsclausule’ stelt dat als bepaalde
bevoegdheden die vereist zijn om een van de doelstellingen van de verdragen te
verwezenlijken, ontbreken, de Raad toch ‘passende bepalingen’ kan vaststellen,

6 Voor een uitgebreide beschrijving van hoe de procedure werkt in de Nederlandse context, zie
Ph. Kiiver, ‘Nationale parlementen en Europese wetgeving: de Staten-Generaal als de Raad van
State van Europa’, RegelMaat 2010, p. 182-201 en Ph. Kiiver, ‘De subsidiariteitstoets: analyse,
ervaringen en aanbevelingen’, RegelMaat 2011, p. 315-326.

7 Een rapport van Monti, A New Strategy for the Single Market, 9 mei 2010, lag aan de basis van het
wetsvoorstel.

8 C-438/05, Viking; C-341/05, Laval.
9 Zie ook F. Fabbrini & K. Granat, ‘“Yellow Card, But No Foul”: The Commission Proposal for an

EU Regulation on the Right to Strike and the Reaction of the National Parliaments under the
Subsidiarity Protocol’, p. 7 (manuscript; verkrijgbaar bij de auteur).
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op voorstel van de Europese Commissie en na goedkeuring van het Europees Par‐
lement, zolang hij dat maar met unanimiteit doet. Volgens lid 2 van dit artikel
moet de Commissie in ieder geval de aandacht van de nationale parlementen op
voorstellen die dergelijke niet in het verdrag voorziene maatregelen vestigen in
het kader van de subsidiariteitstoetsing. Het is dan ook geen toeval dat nu juist
een wetsvoorstel dat op de flexibiliteitsclausule is gebaseerd het eerste voorwerp
is geworden van een ‘gele kaart’. De parlementen hadden klaarblijkelijk een mak‐
kelijk doelwit nodig om over bekende obstakels, zoals het gebruikelijke gebrek aan
prikkels om tegen de eigen regering in te gaan en het korte tijdsbestek,10 heen te
stappen. Ook in het onderhavige dossier werden de moties waarin de Tweede
Kamer zich uitspreekt tegen het voorstel voor de ‘Monti-II-verordening’ pas de
dag van de deadline aangenomen. Overigens heeft de Commissie ondertussen
besloten het voorstel in te trekken. In een speciale brief aan de nationale parle‐
menten heeft de vice-voorzitter van de Commissie uitgelegd dat de Commissie
nog steeds van mening is dat het voorstel in lijn is met de subsidiariteitseisen en
dat de beslissing het voorstel in te trekken een politieke achtergrond heeft: het
voorstel bleek weinig kans te maken in de Raad en in het Europees Parlement.11

Afsluitende opmerkingen

De casus van ‘europeanisering van stakingsregels’ laat zien dat er nog veel zaken
rond het EWS, toch een in het oog springende institutionele innovatie, onduide‐
lijk zijn.
Allereerst valt op dat de parlementen zich in hun gemotiveerde adviezen over dit
dossier aan het onderscheid tussen subsidiariteit, proportionaliteit en bevoegd‐
heidsbasis niet veel gelegen laten liggen.12 Hoewel er in de literatuur geen volle‐
dige overeenstemming over bestaat,13 wijst de tekst van het Tweede Protocol dui‐
delijk in de richting van een strikte subsidiariteitstoets, waarin geen plaats is voor
overwegingen rond proportionaliteit en het bestaan van bevoegdheid als zodanig.
De Europese Commissie heeft zich tot nu toe nog niet uitgesproken over wat zij
precies onder een subsidiariteitstoets door de nationale parlementen verstaat,
maar alleen verwezen naar de eigen verantwoordelijkheid van elk parlement.14

Een en ander wordt natuurlijk gecompliceerd door het feit dat in de informatie‐
voorziening rond de voorstellen door de Commissie zowel over subsidiariteit als
over proportionaliteit wordt bericht. Bovendien hangt de vraag wie iets beter kan
reguleren (subsidiariteit) natuurlijk nauw samen met de keuze van een regule‐
ringsinstrument en de relatie daarvan met de beleidsdoelstellingen (proportiona‐
liteit). Kiiver heeft in dit tijdschrift eerder expliciet aanbevolen om ‘mogelijke

10 I. Cooper, ‘A “Virtual Third Chamber” for the European Union? National Parliaments after the
Treaty of Lisbon’, ARENA Working Paper No. 7, 2011.

11 Brief van vice-voorzitter Sefcovic aan de voorzitter van de Italiaanse senaat, Brussel, 12 septem‐
ber 2012, Ares 2012, 1058907.

12 Zie Fabbrini & Granat 2012 voor een uitgebreide analyse.
13 Idem.
14 COM (2012)373, p. 5.
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bezwaren, ook al hebben zij niet helemaal of niet uitsluitend betrekking op subsi‐
diariteit, toch zo veel mogelijk als subsidiariteitsargument te formuleren’.15 Dit
dossier laat echter zien dat het de overtuigingskracht van een advies ondermijnt
als te losjes wordt omgegaan met analytische categorieën. Zo lijken de parlemen‐
ten niet helemaal te geloven dat het voorstel echt alleen het Unieniveau en de
interne markt raakt, maar onderbouwen zij dit niet of nauwelijks. Zij blijven han‐
gen in vage speculaties, zoals dat het ‘mogelijk [is] dat het voorstel verstorend
werkt ten aanzien van goed functionerende nationale arrangementen op het
gebied van arbeidsrecht’.16 Het EWS krijgt pas meerwaarde als de Commissie erop
gewezen wordt op welke exacte punten haar analyse niet deugt; voor politieke
bezwaren bestaan andere gremia, zoals het behandelvoorbehoud.17

In lijn met de genoemde eigen verantwoordelijkheid van elk parlement zijn ook
grote verschillen in aanpak merkbaar. Waar de Nederlandse Tweede Kamer een
vrij informele brief heeft gestuurd, is er vanuit de Belgische Kamer van Volksver‐
tegenwoordigers een wat uitgebreider rapport gekomen, inclusief individuele
opmerkingen van Kamerleden. De vormvrijheid betekent ook dat de Commissie
pas enige tijd na de deadline kon melden dat er inderdaad genoeg stemmen voor
een ‘gele kaart’ behaald waren; eerst moesten de adviezen grondig gelezen worden
om te kunnen beoordelen of zij inderdaad een negatief subsidiariteitsoordeel
bevatten. Hoewel eraan kan worden getwijfeld of de adviezen wel subsidiariteits‐
oordelen in strikte zin bevatten,18 heeft de Commissie zich op dit punt terecht
coulant opgesteld en op 6 juni 2012 laten weten dat de procedure van de ‘gele
kaart’ opgestart wordt.
Nu is gebleken dat het EWS wel degelijk consequenties kan hebben, ook al gaat
het in dit geval nog slechts om een ‘gele kaart’, worden afbakening en uitwerking
van de subsidiariteitstoets, al decennialang problematisch, belangrijker. De Com‐
missie heeft er allicht belang bij dat de gemotiveerde adviezen van nationale par‐
lementen wat amateuristisch blijven. Om hier het motto ‘verdeel en heers’ van
toepassing te verklaren gaat wat ver, maar het is duidelijk dat het voor de Com‐
missie een stuk makkelijker wordt de bezwaren te weerleggen als deze alle kanten
op gaan. De parlementen aan de andere kant zouden hun invloed kunnen vergro‐
ten door een professionaliseringsslag te maken. In plaats van ‘motietaal’ zouden
de adviezen ‘analysetaal’ moeten spreken.
Uiteraard is een dergelijke houding een parlement niet eigen. Nog beter zou het
daarom zijn als parlementen de professionele hulp in zouden schakelen die zij
‘thuis’ ook krijgen. Kiiver heeft ooit opgemerkt dat de Nederlandse Staten-Gene‐
raal in het kader van het EWS een soort ‘Europese Raad van State’ is. Ik denk dat
de nieuwste ervaring laat zien dat we moeten overwegen de zaak om te draaien en
nationale parlementen, ook vanuit procedureel en logistiek oogpunt, in staat te

15 Kiiver 2011, p. 323.
16 Brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer aan de Voorzitter van de Europese Commissie,

22 mei 2012.
17 Voor een uitgebreid overzicht van alle procedures op het terrein van parlementaire controle van

Europese wetgeving, zie J. Kester &. M. van Keulen, ‘“De Tweede Kamermethode”: versterkte
parlementaire invloed op Europese besluitvorming’, RegelMaat 2011, p. 303-314.

18 Fabbrini en Granat (2012) menen van niet.
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stellen om de adviezen (deels) over te laten aan raden van state of soortgelijke
instellingen. De termijn van acht weken zou kunnen blijven bestaan, maar zou
bijvoorbeeld alleen betrekking kunnen hebben op een signaal van de parlementen
dát zij bij de nationale raad van state een subsidiariteitsadvies willen vragen. De
raden in kwestie zouden dan nog eens acht weken de tijd moeten krijgen voor een
advies. Maar in ruil daarvoor zouden de effectbeoordelingen, die de Commissie
veelal met zorg voorbereidt (en waar zij overigens meestal vele maanden over
doet), wel meer aandacht kunnen krijgen binnen het EWS.

324 RegelMaat 2012 (27) 5




