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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ
Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης σχετικά με την πρόταση

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιβολή της
οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, για τη
θέσπιση διαδικασίας κοινοποίησης για τα συστήματα χορήγησης άδειας και τις
απαιτήσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες, και για την τροποποίηση της
οδηγίας 2006/123/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη
διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική
Αγορά
(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν, εντός προθεσμίας
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να
απευθύνουν προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμούν
ότι το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση υπέβαλε τη συνημμένη αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την
προαναφερθείσα πρόταση οδηγίας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1958

ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 2016-2017

10 Μαρτίου 2017

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

που περιέχει αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τη συμμόρφωση προς την αρχή της
επικουρικότητας της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για την επιβολή της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά,

για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοποίησης για τα συστήματα χορήγησης άδειας και τις
απαιτήσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες, και για την τροποποίηση της

οδηγίας 2006/123/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική
συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά

(COM[2016] 821 final).

Το ψήφισμα που ακολουθεί θεωρείται οριστικό, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 151 παράγραφος 9
του Κανονισμού:

Βλ. τεύχη: 4531 και 4538.
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Άρθρο μόνο

Η Εθνοσυνέλευση,

έχοντας υπόψη το άρθρο 88 παράγραφος 6 του Συντάγματος,

έχοντας υπόψη το άρθρο 151 παράγραφος 9 του Κανονισμού της Εθνοσυνέλευσης,

έχοντας υπόψη τα άρθρα 5 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

έχοντας υπόψη το άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών
κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο έχει προσαρτηθεί στη Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, το οποίο έχει προσαρτηθεί στη Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας της 10ης Ιανουαρίου 2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για την επιβολή της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην
εσωτερική αγορά, για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοποίησης για τα συστήματα χορήγησης άδειας
και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες, και για την τροποποίηση της
οδηγίας 2006/123/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική
συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά
(COM[2016] 821 final),

λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη διαδικασία κοινοποίησης εμποδίζει την άσκηση της
νομοθετικής εξουσίας, καθώς θα μπορούσε να καταστήσει μη εκτελεστό έναν εθνικό κανόνα
που θα επέτρεπε να επιτυγχάνονται πιο αποτελεσματικά οι στόχοι της ρύθμισης των
δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών·

λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη ότι η ανάληψη προληπτικής δράσης που απαγορεύει την
εφαρμογή κοινοποιηθέντος μέτρου περιορίζει υπερβολικά τη δυνατότητα παρέμβασης των
κρατών μελών·

λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν δικαιολογείται
επαρκώς για ποιον λόγο ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας κοινοποίησης θα επέτρεπε να
εκπληρωθεί πιο αποτελεσματικά ο στόχος της εμβάθυνσης της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών
σε επίπεδο Ένωσης·

εκτιμά ότι η προαναφερόμενη πρόταση οδηγίας δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Παρίσι, 10 Μαρτίου 2017

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή: Claude Bartolone


