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BEGRUNDET UDTALELSE 
FRA ET NATIONALT PARLAMENT 

OM NÆRHEDSPRINCIPPET

Om: Begrundet udtalelse fra det franske Senat om forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det 
indre marked, om en meddelelsesprocedure for tilladelsesordninger og krav 
vedrørende tjenesteydelser, og om ændring af direktiv 2006/123/EF og forordning 
(EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for 
det indre marked
(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 
af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 
udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Det franske Senat har fremsendt den vedhæftede begrundede udtalelse om det ovennævnte 
forslag til direktiv.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.
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EUROPÆISK BESLUTNING

MED BEGRUNDET UDTALELSE

om overensstemmelsen med nærhedsprincippet hvad angår gennemførelsen af 
servicedirektivet – meddelelsesprocedure for tilladelsesordninger og krav 

vedrørende tjenesteydelser

Senatet har i overensstemmelse med artikel 73g, stk. 4 og 5, i Senatets forretningsorden 
overtaget den beslutning, som økonomiudvalget har vedtaget, og som lyder således:

                                               
 Referencer: Senatet: 430 (2016-2017).
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Forslaget til direktiv om håndhævelse af direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre 
marked, om en meddelelsesprocedure for tilladelsesordninger og krav vedrørende 
tjenesteydelser, og om ændring af direktiv 2006/123/EF og forordning (EU) nr. 1024/2012 om 
administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked (COM(2016)0821) 
har til formål at modernisere meddelelsesproceduren for tilladelsesordninger og krav 
vedrørende tjenesteydelser, der er omhandlet i disse bestemmelser.

Den nye ordning indeholder bestemmelser om meddelelse af projekter mindst tre måneder før 
deres vedtagelse, uanset om der er tale om love, administrative bestemmelser af generel 
karakter eller andre bindende bestemmelser.

Med denne meddelelse indledes en høringsfase på tre måneder, i løbet af hvilken 
Kommissionen eller de øvrige medlemsstater kan fremsætte bemærkninger.

Har Kommissionen efter denne frist stadig betænkeligheder med hensyn til lovligheden af det 
meddelte udkast til foranstaltninger, adviserer den medlemsstaten herom.

Modtagelse af en sådan advisering indebærer, at den meddelende medlemsstat ikke må vedtage 
de pågældende foranstaltninger i en ny periode på tre måneder.

Der henvises til artikel 88, stk. 6, i forfatningen.

Senatet bemærker følgende:

– Kommissionens udkast har til formål at meddele en tekst, allerede før den vedtages.

– Den høringsfase, der indledes med meddelelsen, forstyrrer arbejdet hos den nationale 
lovgiver, der herefter skal tage hensyn til bemærkninger fra Kommissionen samt de andre 
medlemsstater, der betragtes som berørte parter.

– Tages der ikke sådanne hensyn, kan Kommissionen udsende en advisering om, at 
vedtagelsen af den pågældende foranstaltning suspenderes i tre måneder.

– Kommissionen, og dermed potentielt de øvrige medlemsstater, kommer således til at 
involvere sig i den nationale lovgivningsprocedure.

Af disse grunde er Senatet af den opfattelse, at forslaget til direktiv COM(2016)0821 ikke er i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Vedtaget af Senatet den 13. marts 2017.
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