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NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT
VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

Tárgy: A francia Nemzetgyűlés indokolt véleménye a belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelv végrehajtásáról, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó
engedélyezési rendszerekre és követelményekre vonatkozó értesítési eljárás
megállapításáról, valamint a 2006/123/EK irányelv és a belső piaci információs
rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU
rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló
javaslatról

(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított
nyolc héten belül indokolt véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács és a
Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

A francia nemzetgyűlés a mellékelt, indokolt véleményt nyilvánította a fent említett
irányelvre irányuló javaslatról.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.
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MELLÉKLET

NEMEZETGYŰLÉS

AZ 1958. OKTÓBER 4-i ALKOTMÁNY

TIZENNEGYEDIK TÖRVÉNYHOZÁSI CIKLUS

2016–2017. ÉVI RENDES ÜLÉSSZAK

2017. március 10.

EURÓPAI ÁLLÁSFOGLALÁS

amely indokolt véleményt tartalmaz a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK
irányelv végrehajtásáról, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó engedélyezési rendszerekre és
követelményekre vonatkozó értesítési eljárás megállapításáról, valamint a 2006/123/EK

irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről
szóló 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre

irányuló javaslatról (COM(2016) 0821).

Az állásfoglalás – mely az eljárási szabályzat 151. cikkének (9) bekezdése szerint véglegesnek
tekintendő – szövege a következő:

Lásd az alábbi számokat: 4531 és 4538.
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Egyetlen cikk

NEMEZETGYŰLÉS

tekintettel az Alkotmány 88. cikkének (6) bekezdésére,

tekintettel a Nemzetgyűlés eljárási szabályzata 151. cikkének (9) bekezdésére,

tekintettel az az Európai Unióról szóló szerződés 5. és 7. cikkére,

tekintettel a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az
Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez
csatolt 1. jegyzőkönyv 3. cikkére,

tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló, az Európai
Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt 2.
jegyzőkönyvre,

tekintettel a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtásáról, a
szolgáltatásokhoz kapcsolódó engedélyezési rendszerekre és követelményekre vonatkozó
értesítési eljárás megállapításáról, valamint a 2006/123/EK irányelv és a belső piaci információs
rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatra
(COM[2016] 821).

mivel a javasolt bejelentési eljárás a jogalkotói hatáskör olyan jellegű gyakorlását vonja maga
után, amely a szolgáltatási tevékenységek szabályozásával kapcsolatban kitűzött célok
elérését esetleg jobban lehetővé tevő nemzeti jogszabályokat megfoszthatja attól, hogy vele
szemben érvényesülhessenek;

mivel különösen a bejelentett intézkedés végrehajtását tiltó megelőző intézkedés bevezetése
túlzó módon szűkíti a tagállamok fellépési lehetőségeit;

mivel az Európai Bizottság javaslata nem indokolja meg kellőképpen, hogy a bejelentési
eljárás korszerűsítése miben tenné lehetővé a szolgáltatások belső piacának elmélyítésére
irányuló célkitűzés jobb megvalósítását az Unió szintjén;

megítélése szerint a fent említett irányelvre irányuló javaslat nem egyeztethető össze a
szubszidiaritás elvével.

Párizs, 2017. március 10.

Elnök
aláírás: Claude Bartolone


