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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 

ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА

Относно: Мотивирано становище на Сената на Френската република относно 
предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
осигуряване на изпълнението на Директива 2006/123/ЕО относно услугите 
на вътрешния пазар, за установяване на процедура за нотификация за 
разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите, и за изменение на 
Директива 2006/123/ЕО и Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно 
административно сътрудничество посредством Информационната система 
за вътрешния пазар
(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 
становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 
съобразен с принципа на субсидиарност.

Сенатът на Френската република изпрати мотивирано становище, което е приложено 
към настоящия документ, относно горепосоченото предложение за директива.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на 
субсидиарност.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Nº 104

СЕНАТ

РЕДОВНА СЕСИЯ 2016 - 2017 г.

13 март 2017 г.

ЗАБЕЛЕЖКА

НЕОКОНЧАТЕЛЕН ДОКУМЕНТ

Единствено окончателната печатна версия се приема за оригинален текст

ЕВРОПЕЙСКА РЕЗОЛЮЦИЯ

ОТНОСНО МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ

относно съответствието с принципа на субсидиарност за осигуряване на 
изпълнението на директивата относно услугите на вътрешния пазар, за 
установяване на процедура за нотификация за разрешителни режими и 

изисквания, свързани с услугите  

С решение на Сената съгласно член 73ж, параграфи 4 и 5 от Правилника на Сената се 
одобрява предложение за решение на комисията по икономически въпроси със следното 
съдържание:
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Предложението за Директива за осигуряване на изпълнението на Директива 
2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, за установяване на процедура за 
нотификация за разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите, и за 
изменение на Директива 2006/123/ЕО и Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно 
административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния 
пазар (COM[2016] 821 окончателен), има за цел да модернизира предвидената от 
посочените текстове процедура за нотификация на разрешителни режими и 
изискванията, свързани с услугите.

Новата уредба предвижда нотификацията на проекти да се извършва най-малко три 
месеца преди приемането им, независимо дали става въпрос за закони, подзаконови 
актове, административни разпоредби от общ характер или друга обвързваща 
разпоредба. 

Посочената нотификация поставя начало на тримесечен период на консултации, през 
който Комисията или другите държави членки могат да представят съображения. 

Ако след изтичане на посочения срок Комисията все още представя опасения относно 
съответствието на нотифицирания проект за мерки, тя предупреждава държавата 
членка.

Посоченото предупреждение възпрепятства за нов срок от три месеца нотифициращата 
държава да приеме въпросните мерки.

Като взе предвид член 88-6 от Конституцията,

Сенатът представя следните съображения:

– проектът на Комисията се състои в нотифицирането на текст преди неговото 
приемане;

– етапът на консултация, който започва чрез нотификацията смущава работата на 
националния законодател, който при това положение трябва да се съобрази със 
съображенията на Комисията, както и тези на другите държави членки, считани за 
заинтересовани страни;

– при липса на посоченото съобразяване, Комисията може да отправи 
предупреждение, което за три месеца прекъсва приемането на визираната мярка;

– по този начин Комисията, и потенциално чрез нея, другите държави членки се 
намесват в националната законодателна процедура. 

Поради тези причини, Сенатът счита, че предложението за директива COM (2016) 821 
окончателен не съответства на принципа на субсидиарност.

Прието решение на Сената от 13 март 2017 г.

                                                                                                                                                  
Вж номерата: Сенат 430 (2016—2017 г.).
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Председателят,
Подпис: Жерар ЛАРШЕ


	1120331BG_1493277024356_1120331BG.docx

