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ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITĚ

Věc: Odůvodněné stanovisko francouzského Senátu týkající se návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 2006/123/ES o službách 
na vnitřním trhu, kterou se stanoví postup oznamování pro povolovací režimy 
a požadavky týkající se služeb a kterou se mění směrnice 2006/123/ES a nařízení 
(EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu 
informací o vnitřním trhu
(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

V příloze naleznete odůvodněné stanovisko francouzského Senátu týkající se výše uvedeného 
návrhu směrnice.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.
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PŘÍLOHA

Č. 104

SENÁT

ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ V OBDOBÍ 2016–2017

13. března 2017

UPOZORNĚNÍ

PROZATÍMNÍ DOKUMENT

Platnost autentického textu má pouze konečný výtisk.

EVROPSKÉ USNESENÍ,

JEHOŽ PŘEDMĚTEM JE ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO

k souladu provádění směrnice „o službách“ – postup oznamování pro povolovací 
režimy a požadavky týkající se služeb se zásadou subsidiarity

Usnesení přijaté Výborem pro hospodářské záležitosti bylo v následujícím znění 
přijato jako usnesení Senátu podle čl. 73g odst. 4 a 5 jeho jednacího řádu:

                                               
 Viz jednací čísla: Senát 430 (2016–2017).



NP\1120331CS.docx 3/3 PE601.198v01-00

CS

Návrh směrnice o prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se 
stanoví postup oznamování pro povolovací režimy a požadavky týkající se služeb a kterou se 
mění směrnice 2006/123/ES a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím 
systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (COM(2016) 821 v konečném znění) si dává za 
cíl zmodernizovat postup oznamování pro povolovací režimy a požadavky týkající se služeb, 
který tyto dokumenty stanovují.

Podle nového předpisu se musí návrhy oznamovat nejméně tři měsíce před jejich přijetím, ať 
se jedná o zákony, nařízení, správní předpisy obecné povahy nebo jakákoliv jiná závazná 
pravidla.

Toto oznámení zahajuje fázi tříměsíční konzultace, během které Komise i ostatní členské 
státy mohou předkládat připomínky.

Jestliže má Komise i po uplynutí této lhůty výhrady ohledně souladu oznamovaného návrhu 
opatření, upozorní na to oznamující členský stát.

Obdržení takového upozornění má za následek, že oznamující členský stát nepřijme příslušná 
opatření po dobu tří měsíců.

S ohledem na článek 88-6 Ústavy

vznáší Senát následující připomínky:

– návrh Komise spočívá v oznámení návrhu předtím, než je přijat;

– následná fáze konzultace narušuje práci vnitrostátního zákonodárce, který tak musí brát 
ohledy na připomínky Komise a ostatních zainteresovaných členských států;

– nejsou-li připomínky zohledněny, může Komise vydat upozornění, které na dobu tří 
měsíců znemožní přijetí daného opatření;

– Komise a jejím prostřednictvím potenciálně i ostatní členské státy se tak vměšují do 
vnitrostátního legislativního procesu.

Z těchto důvodů má Senát za to, že návrh směrnice COM(2016) 821 v konečném znění není 
v souladu se zásadou subsidiarity.

Přijato jako usnesení Senátu dne 13. března 2017.

Předseda
Podpis: Gérard LARCHER
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