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SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2014-2019

Odbor za pravne zadeve

16.3.2017

OBRAZLOŽENO MNENJE
NACIONALNEGA PARLAMENTA O

NAČELU SUBSIDIARNOSTI
Zadeva: Obrazloženo mnenje francoske državne skupščine o predlogu direktive

Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju Direktive 2006/123/ES o storitvah
na notranjem trgu, določitvi postopka uradnega obveščanja o sistemih dovoljenj in
zahtevah, povezanih s storitvami, ter spremembah Direktive 2006/123/ES in
Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema
za notranji trg
(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih,
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

Francoska državna skupščina je o zgoraj omenjenem predlogu direktive podala obrazloženo
mnenje, ki je priloženo.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.
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PRILOGA

NARODNA SKUPŠČINA

USTAVA Z DNE 4. OKTOBRA 1958

ŠTIRINAJSTO ZAKONODAJNO OBDOBJE

REDNA SEJA 2016–2017

10. marec 2017

EVROPSKA RESOLUCIJA

z obrazloženim mnenjem o skladnosti predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o
izvrševanju Direktive 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, določitvi postopka

uradnega obveščanja o sistemih dovoljenj in zahtevah, povezanih s storitvami, ter
spremembah Direktive 2006/123/ES in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju

prek informacijskega sistema za notranji trg (COM[2016] 821 final) z načelom subsidiarnosti.

V skladu s členom 151-9 Poslovnika je končna vsebina resolucije naslednja:

Glej številki: 4531 in 4538.
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Edini člen

Narodna skupščina

ob upoštevanju člena 88-6 Ustave,

ob upoštevanju člena 151-9 Poslovnika narodne skupščine,

ob upoštevanju členov 5 in 7 Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju člena 3 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je
priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki je priložen
Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. januarja 2017 o
izvrševanju Direktive 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, določitvi postopka
uradnega obveščanja o sistemih dovoljenj in zahtevah, povezanih s storitvami, ter
spremembah Direktive 2006/123/ES in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju
prek informacijskega sistema za notranji trg (COM[2016] 821 final),

ker predlagani postopek uradnega obveščanja ovira izvajanje zakonodajne oblasti, saj
nacionalnega predpisa, s katerim bi lahko lažje uresničili cilje ureditve storitvenih dejavnosti,
ne bi bilo mogoče uporabljati,

ker zlasti sprejetje preventivnega ukrepa, s katerim bi bilo prepovedano izvajanje priglašenega
ukrepa, preveč omejuje zmožnosti držav članic za posredovanje,

ker Evropska komisija v svojem predlogu ni ustrezno utemeljila, kako bi bil lahko s
posodobitvijo postopka uradnega obveščanja na ravni Unije učinkoviteje dosežen cilj
poglabljanja notranjega trga storitev,

torej meni, da navedeni predlog direktive ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

V Parizu, 10. marca 2017

Predsednik
Podpisani: Claude Bartolone


