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VALSTS PARLAMENTA PAMATOTS
ATZINUMS PAR SUBSIDIARITĀTI

Temats: Francijas parlamenta Nacionālās asamblejas pamatots atzinums par priekšlikumu
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, kas attiecas uz to, kā īstenot
Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko nosaka ar
pakalpojumiem saistītu atļauju piešķiršanas sistēmu un prasību paziņošanas
procedūru un ar ko groza Direktīvu 2006/123/EK un Regulu (ES) Nr. 1024/2012
par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu
(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa
piemērošanu ikviens valsts parlaments astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīvā akta projekta
nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam
pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst
subsidiaritātes principam.

Pielikumā pievienots Francijas parlamenta Nacionālās asamblejas pamatots atzinums par
minēto direktīvas priekšlikumu.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās
komitejas kompetencē.
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PIELIKUMS

NACIONĀLĀ ASAMBLEJA

1958. GADA 4. OKTOBRA KONSTITŪCIJA

ČETRPADSMITAIS SASAUKUMS

KĀRTĒJĀ SESIJA (2016-2017)

2017. gada 10. martā

EIROPAS LIETU REZOLŪCIJA

ar pamatotu atzinumu par subsidiaritātes principa ievērošanu saistībā ar priekšlikumu
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, kas attiecas uz to, kā īstenot

Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko nosaka ar pakalpojumiem
saistītu atļauju piešķiršanas sistēmu un prasību paziņošanas procedūru un ar ko groza
Direktīvu 2006/123/EK un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību,

izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (COM(2016) 821 final)

Saskaņā ar Reglamenta 151-9. pantu ir pieņemta šī galīgā rezolūcija:

Sk. Nr. 4531 un Nr. 4538.
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Vienīgais pants

Nacionālā asambleja,

ņemot vērā Konstitūcijas 88-6. pantu,

ņemot vērā Nacionālās asamblejas Reglamenta 151-9. pantu,

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 5. un 7. pantu,

ņemot vērā 3. pantu Protokolā (Nr. 1) par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā, kas
pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Protokolu (Nr. 2) par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa
piemērošanu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas
Savienības darbību,

ņemot vērā 2017. gada 10. janvāra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, kas
attiecas uz to, kā īstenot Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko nosaka ar
pakalpojumiem saistītu atļauju piešķiršanas sistēmu un prasību paziņošanas procedūru un ar ko
groza Direktīvu 2006/123/EK un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību,
izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (COM(2016) 821 final),

tā kā ierosinātā paziņošanas procedūra liedz iespēju pilnībā īstenot likumdošanas pilnvaras, jo
valsts tiesību normas, ar ko būtu labāk sasniedzami pakalpojumu sniegšanas regulējuma
mērķi, vairs nebūtu piemērojamas;

tā kā jo īpaši noteikumi par preventīvu rīcību, ar ko nepieļauj paziņota pasākuma īstenošanu,
pārāk lielā mērā ierobežo dalībvalstu spējas iejaukties;

tā kā Eiropas Komisijas priekšlikumā nav pietiekami konkrēti norādīts, kā ar paziņošanas
procedūras modernizēšanu varētu sekmīgāk sasniegt mērķi padziļināt pakalpojumu iekšējo
tirgu Savienības mērogā,

uzskata, ka minētais direktīvas priekšlikums neatbilst subsidiaritātes principam.

Parīzē, 2017. gada 10. martā

Priekšsēdētājs
Paraksts: Claude Bartolone


