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AVIZ MOTIVAT
AL UNUI PARLAMENT NAȚIONAL
REFERITOR LA SUBSIDIARITATE

Subiect: Aviz motivat al Adunării Naționale franceze referitor la propunerea de Directivă a
Parlamentului European și a Consiliului privind punerea în aplicare a Directivei
2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, care prevede o procedură
de notificare pentru regimurile de autorizare și cerințele legate de servicii, și de
modificare a Directivei 2006/123/CE și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012
privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al
pieței interne
(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să expună motivele pentru care
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

Adunarea Națională din Franța a transmis avizul motivat prezentat în anexă referitor la
propunerea de directivă menționată mai sus.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru
afaceri juridice este comisia competentă în domeniul respectării principiului subsidiarității.
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ANEXĂ

ADUNAREA NAȚIONALĂ

CONSTITUȚIA DIN 4 OCTOMBRIE 1958

A 14-A LEGISLATURĂ

SESIUNEA ORDINARĂ 2016-2017

10 martie 2017

REZOLUȚIE EUROPEANĂ

prezentând un aviz motivat referitor la conformitatea cu principiul subsidiarității a propunerii
de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind punerea în aplicare a

Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, care prevede o procedură de
notificare pentru regimurile de autorizare și cerințele legate de servicii, și de modificare a

Directivei 2006/123/CE și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea
administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne

(COM[2016] 821 final).

În conformitate cu articolul 151-9 din Regulament, este considerată definitivă următoarea
rezoluție:

A se vedea numerele: 4531 și 4538.
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Articol unic

Adunarea Națională,

având în vedere articolul 88-6 din Constituție,

având în vedere articolul 151-9 din Regulamentul Adunării Naționale,

având în vedere articolele 5 și 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere articolul 3 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în
Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și
proporționalității, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere propunerea de Directivă din 10 ianuarie 2017 a Parlamentului European și a
Consiliului privind punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței
interne, care prevede o procedură de notificare pentru regimurile de autorizare și cerințele legate
de servicii, și de modificare a Directivei 2006/123/CE și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012
privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne
(COM[2016] 821 final),

întrucât procedura de notificare propusă aduce atingere exercitării puterii legislative, prin
faptul că o normă națională care ar putea permite o mai bună realizare a obiectivelor
reglementării serviciilor ar putea fi privată de opozabilitate;

întrucât, în special, aplicarea unei măsuri preventive de interzicere a implementării unei
măsuri notificate limitează excesiv capacitatea de intervenție a statelor membre;

întrucât propunerea Comisiei Europene nu argumentează suficient în ce fel modernizarea
procedurii de notificare ar contribui la o mai bună realizare a obiectivului de aprofundare a
pieței interne a serviciilor la nivelul Uniunii;

consideră, prin urmare, că propunerea de directivă menționată anterior nu respectă principiul
subsidiarității.

Paris, 10 martie 2017

Președintele
Semnătura: Claude Bartolone


