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Retsudvalget
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BEGRUNDET UDTALELSE
FRA ET NATIONALT PARLAMENT

OM NÆRHEDSPRINCIPPET
Om: Begrundet udtalelse fra den franske Nationalforsamling om forslag til Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 2006/123/EF om
tjenesteydelser i det indre marked, om en meddelelsesprocedure for
tilladelsesordninger og krav vedrørende tjenesteydelser, og om ændring af direktiv
2006/123/EF og forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via
informationssystemet for det indre marked
(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen
af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet
og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende
udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Den franske Nationalforsamling har fremsendt den vedhæftede begrundede udtalelse om det
ovennævnte forslag til direktiv.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.
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BILAG

NATIONALFORSAMLINGEN

FORFATNINGEN AF 4. OKTOBER 1958

FJORTENDE VALGPERIODE

ORDINÆRT MØDE I PERIODEN 2016-2017

10. marts 2017

EUROPÆISK BESLUTNING

med begrundet udtalelse om, hvorvidt forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
håndhævelse af direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked, om en

meddelelsesprocedure for tilladelsesordninger og krav vedrørende tjenesteydelser, og om
ændring af direktiv 2006/123/EF og forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt

samarbejde via informationssystemet for det indre marked (COM(2016)0821) er i
overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Følgende beslutning betragtes som endelig i medfør af forretningsordenens artikel 151, stk. 9:

Referencer: 4531 og 4538.
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Eneste artikel

Nationalforsamlingen,

der henviser til artikel 88, stk. 6, i forfatningen,

der henviser til artikel 151, stk. 9, i Nationalforsamlingens forretningsorden,

der henviser til artikel 5 og 7 i traktaten om Den Europæiske Union,

der henviser til artikel 3 i protokol nr. 1 til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten
om Den Europæiske Unions funktionsmåde om de nationale parlamenters rolle i Den
Europæiske Union,

der henviser til protokol nr. 2 til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde om anvendelse af nærhedsprincippet og
proportionalitetsprincippet,

der henviser til forslaget af 10. januar 2017 til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om
håndhævelse af direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked, om en
meddelelsesprocedure for tilladelsesordninger og krav vedrørende tjenesteydelser, og om ændring
af direktiv 2006/123/EF og forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via
informationssystemet for det indre marked (COM(2016)0821),

der henviser til, at den foreslåede meddelelsesprocedure hæmmer udøvelsen af den
lovgivende magt på en sådan måde, at en national regel, der kunne gøre det lettere at nå
målene i forbindelse med reguleringen af servicevirksomhed, ikke har retsvirkning;

der navnlig henviser til, at indførelsen af et præventivt forbud mod gennemførelsen af en
meddelt foranstaltning uforholdsmæssigt begrænser medlemsstaternes kompetence til at gribe
ind;

der henviser til, at Kommissionens forslag ikke i tilstrækkelig grad begrunder, hvordan en
modernisering af meddelelsesproceduren vil gøre det muligt i højere grad at opfylde målet om
en uddybning af det indre marked for tjenesteydelser på EU-plan;

vurderer således, at det ovennævnte forslag til direktiv ikke er i overensstemmelse med
nærhedsprincippet.

Paris, den 10. marts 2017

Formanden
(sign.) Claude Bartolone


