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MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT
NATIONELLT PARLAMENT ÖVER

SUBSIDIARITETSPRINCIPEN
Ärende: Motiverat yttrande från den franska nationalförsamlingen över förslaget till

Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpningen av direktiv
2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande av ett
anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och om
ändring av direktiv 2006/123/EG och förordning (EU) nr 1024/2012 om
administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden
(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Den franska nationalförsamlingen har sänt bifogade motiverade yttrande över förslaget till
ovannämnda direktiv.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten
för subsidiaritetsprincipen.
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BILAGA

NATIONALFÖRSAMLINGEN

KONSTITUTIONEN AV DEN 4 OKTOBER 1958

FJORTONDE VALPERIODEN

ORDINARIE SESSION 2016–2017

10 mars 2017

RESOLUTION I EUROPAFRÅGOR

med ett motiverat yttrande över överensstämmelsen med subsidiaritetsprincipen i förslaget till
Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om

tjänster på den inre marknaden, om fastställande av ett anmälningsförfarande för
tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och om ändring av direktiv 2006/123/EG och
förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för

den inre marknaden (COM(2016)0821).

Med tillämpning av artikel 151-9 i arbetsordningen anses resolutionstexten nedan som slutlig.

Se följande nummer: 4531 och 4538.
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Enda artikel

Nationalförsamlingen har antagit denna resolution

med beaktande av artikel 88-6 i konstitutionen,

med beaktande av artikel 151-9 i nationalförsamlingens arbetsordning,

med beaktande av artiklarna 5 och 7 i fördraget om Europeiska unionen,

med beaktande av artikel 3 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska
unionen, fogat till fördraget om Europeiska unionen och till fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt,

med beaktande av protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och
proportionalitetsprinciperna, fogat till fördraget om Europeiska unionen och till fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv av den 10 januari 2017 om
tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande av ett
anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och om ändring av
direktiv 2006/123/EG och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom
informationssystemet för den inre marknaden (COM(2016)0821), och av följande skäl:

Det föreslagna anmälningsförfarandet hindrar utövandet av den lagstiftande makten i så måtto
att en nationell bestämmelse som skulle kunna göra det enklare att nå målen med
tjänsteregleringen kan förlora sin rättsverkan.

I synnerhet hindrar införandet av förebyggande åtgärder som förbjuder genomförandet av en
anmäld åtgärd på ett orimligt sätt medlemsstaternas möjligheter att ingripa.

Kommissionens förslag saknar en tillfredsställande motivering av hur moderniseringen av
anmälningsförfarandet skulle göra det möjligt att bättre uppfylla målet att fördjupa den inre
marknaden för tjänster i hela unionen.

Nationalförsamlingen anser att ovannämnda förslag till direktiv inte är förenligt med
subsidiaritetsprincipen.

Paris den 10 mars 2017

Ordföranden
Underskrift: Claude Bartolone


