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2014-2019

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

27.3.2017

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Γαλλικής Γερουσίας σχετικά με την πρόταση οδηγίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιβολή της οδηγίας 
2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, για τη θέσπιση 
διαδικασίας κοινοποίησης για τα συστήματα χορήγησης άδειας και τις απαιτήσεις 
που σχετίζονται με υπηρεσίες και για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/123/ΕΚ 
και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία 
μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά
(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνουν προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμούν 
ότι το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Η Γαλλική Γερουσία απέστειλε τη συνημμένη αιτιολογημένη γνώμη επί της 
προαναφερθείσας πρότασης οδηγίας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ. 104

ΓΕΡΟΥΣΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 2016-2017

13 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Μόνο η τελική μορφή έχει ισχύ αυθεντικού κειμένου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ

σχετικά με τη συμμόρφωση προς την αρχή της επικουρικότητας της εφαρμογής της 
οδηγίας «υπηρεσίες» – διαδικασία κοινοποίησης για τα συστήματα χορήγησης άδειας 

και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες

Σύμφωνα με το άρθρο 73 ζ εδάφια 4 και 5 του Κανονισμού της Γερουσίας, το ψήφισμα 
που ενέκρινε η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων κατέστη ψήφισμα της 
Γερουσίας με το ακόλουθο περιεχόμενο:

                                               
 Βλ. αριθ.: Γερουσία 430 (2016-2017).
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Η πρόταση οδηγίας για την επιβολή της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην 
εσωτερική αγορά, για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοποίησης για τα συστήματα χορήγησης 
άδειας και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες, και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2006/123/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική 
συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά 
(COM(2016) 821 final) έχει ως σκοπό τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας κοινοποίησης για 
τα συστήματα χορήγησης άδειας και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες, η οποία 
προβλέπεται από τα νομοθετικά αυτά κείμενα.

Το νέο διατακτικό προβλέπει την κοινοποίηση των σχεδίων τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από 
την έγκρισή τους, είτε πρόκειται για νόμους, κανονισμούς ή διοικητικές διατάξεις γενικής 
φύσεως είτε για οποιονδήποτε άλλον δεσμευτικό κανόνα.

Με την κοινοποίηση αυτή ξεκινά μία περίοδος διαβούλευσης διάρκειας τριών μηνών, κατά 
την οποία η Επιτροπή ή τα άλλα κράτη μέλη δύνανται να διατυπώσουν παρατηρήσεις.

Εάν, μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, η Επιτροπή διατηρεί ακόμα επιφυλάξεις ως 
προς τη συμβατότητα του κοινοποιηθέντος σχεδίου μέτρων, ειδοποιεί σχετικά το κράτος 
μέλος.

Η ειδοποίηση αυτή εμποδίζει για τρεις ακόμα μήνες το κράτος που προέβη στην κοινοποίηση 
να εγκρίνει τα σχετικά μέτρα.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 88 παράγραφος 6 του Συντάγματος,

η Γερουσία διατυπώνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

– η πρόταση της Επιτροπής συνίσταται στην κοινοποίηση ενός νομοθετικού κειμένου πριν 
καν αυτό εγκριθεί·

– η περίοδος της διαβούλευσης που ξεκινά με την κοινοποίηση διαταράσσει το έργο του 
εθνικού νομοθέτη, ο οποίος οφείλει να λάβει υπόψη του τις παρατηρήσεις της 
Επιτροπής, καθώς και αυτές των άλλων κρατών μελών που θεωρούνται ενδιαφερόμενα 
μέρη·

– ελλείψει σχετικής μέριμνας, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει προειδοποίηση διακόπτοντας 
για τρεις μήνες την έγκριση του εν λόγω μέτρου·

– η Επιτροπή και, μέσω αυτής, ενδεχομένως, τα άλλα κράτη μέλη αναμιγνύονται κατ’ 
αυτόν τον τρόπο στην εθνική νομοθετική διαδικασία.

Για τους λόγους αυτούς, η Γερουσία κρίνει ότι η πρόταση οδηγίας COM(2016) 821 final δεν 
συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας.

Κατέστη ψήφισμα της Γερουσίας στις 13 Μαρτίου 2017.

Ο Πρόεδρος,
Υπογραφή: Gérard LARCHER
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