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PAGRĮSTA NACIONALINIO
PARLAMENTO NUOMONĖ DĖL

SUBSIDIARUMO
Tema: Prancūzijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos pagrįsta nuomonė dėl

pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Direktyvos
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje įgyvendinimo užtikrinimo, kuria
nustatoma pranešimo apie leidimų išdavimo tvarką ir reikalavimus, susijusius su
paslaugų teikimu, procedūra ir kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/123/EB ir
Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per
Vidaus rinkos informacinę sistemą
(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto
projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams
pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka
subsidiarumo principo.

Prancūzijos Respublikos Nacionalinė Asamblėja pateikė pridedamą pagrįstą nuomonę dėl
minėto pasiūlymo dėl direktyvos.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi
atsakingas Teisės reikalų komitetas.
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PRIEDAS

NACIONALINĖ ASAMBLĖJA

1958 M. SPALIO 4 D. KONSTITUCIJA

KETURIOLIKTOJI KADENCIJA

2016–2017 M. EILINĖ SESIJA

2017 m. kovo 10 d.

REZOLIUCIJA EUROPOS KLAUSIMAIS,

kurioje pateikiama pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
dėl Direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje įgyvendinimo užtikrinimo, kuria nustatoma
pranešimo apie leidimų išdavimo tvarką ir reikalavimus, susijusius su paslaugų teikimu, procedūra ir

kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/123/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio
bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą, atitikties subsidiarumo principui

pagal Darbo tvarkos taisyklių 151-9 straipsnį ši rezoliucija laikoma galutine; rezoliucijos
turinys pateikiamas toliau.

Žr. numerius: 4531 ir 4538.



NP\1120344LT.docx 3/3 PE601.200v01-00

LT

Vienintelis straipsnis

Nacionalinė Asamblėja,

vadovaudamasi Konstitucijos 88-6 straipsniu,

vadovaudamasi Nacionalinės Asamblėjos darbo tvarkos taisyklių 151-9 straipsniu,

vadovaudamasi Europos Sąjungos sutarties 5 ir 7 straipsniais,

vadovaudamasi Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje,
pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo,
3 straipsniu,

vadovaudamasi Protokolu Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo,
pridedamu prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo,

vadovaudamasi pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Direktyvos
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje įgyvendinimo užtikrinimo, kuria nustatoma pranešimo
apie leidimų išdavimo tvarką ir reikalavimus, susijusius su paslaugų teikimu, procedūra ir kuria iš
dalies keičiama Direktyva 2006/123/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio
bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (COM[2016] 821 final),

kadangi pasiūlyta pranešimo tvarka trukdytų vykdyti teisės aktų leidėjo veiklą, nes būtų
neįmanoma taikyti nacionalinės taisyklės, kuri leistų geriau pasiekti paslaugų reglamentavimo
tikslus;

kadangi ypač prevencinių veiksmų, kuriais draudžiama įgyvendinti praneštą priemonę,
nustatymas pernelyg apriboja valstybių narių galimybes imtis veiksmų;

kadangi Europos Komisijos pasiūlyme nepakankamai pagrindžiama, kaip, patobulinus
pranešimo tvarką, būtų galima geriau pasiekti tikslą sutvirtinti paslaugų vidaus rinką Sąjungos
mastu;

mano, kad minėtas pasiūlymas dėl direktyvos neatitinka subsidiarumo principo.

2017 m. kovo 10 d. Paryžius

Pirmininkas
Parašas: Claude Bartolone


