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LIIKMESRIIGI PARLAMENDI 
PÕHJENDATUD ARVAMUS 
SUBSIDIAARSUSE KOHTA

Teema: Prantsusmaa Senati põhjendatud arvamus, milles käsitletakse ettepanekut võtta 
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste 
kohta siseturul) jõustamise kohta, millega kehtestatakse teenustega seotud 
autoriseerimisskeemidest ja nõuetest teatamise kord ning muudetakse direktiivi 
2006/123/EÜ ja määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi 
kaudu tehtavat halduskoostööd
(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 
2 artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Prantsusmaa Senat on saatnud lisas esitatud põhjendatud arvamuse eespool nimetatud 
ettepaneku kohta võtta vastu direktiiv.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.
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PRANTSUSMAA SENAT

KORRALINE ISTUNGJÄRK 2016–2017

13. märts 2017

TÄHELEPANU

ESIALGNE DOKUMENT

Autentne on üksnes teksti lõplik versioon.

EUROOPA RESOLUTSIOON,

PÕHJENDATUD ARVAMUSEGA

millega esitatakse põhjendatud arvamus teenuste direktiivi rakendamise vastavuse 
kohta subsidiaarsuse põhimõttele – teenustega seotud autoriseerimisskeemidest ja 

nõuetest teatamise kord 

Kodukorra artikli 73 g lõigete 4 ja 5 kohaselt esitab senat majanduskomisjoni ettepaneku 
alusel järgmise resolutsiooni:

                                               
 Vt nr: Senat 430 (2016–2017).
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Ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv direktiivi 2006/123/EÜ 
(teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega kehtestatakse teenustega seotud 
autoriseerimisskeemidest ja nõuetest teatamise kord ning muudetakse direktiivi 2006/123/EÜ 
ja määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat 
halduskoostööd (COM(2016) 821 final) eesmärk on ajakohastada teenustega seotud 
autoriseerimisskeemidest ja nõuetest teatamise korda.

Õigusakti ettepanekus nähakse ette, et õigus- või haldusnormide eelnõust tuleb teatada 
vähemalt kolm kuud enne selle vastuvõtmist, kui tegemist on seaduste, määruste, üldist laadi 
õigus- ja haldusnormide ning muude siduvate üldist laadi normidega.

Teatamisega algab kolmekuuline konsultatsiooniperiood, mille jooksul komisjon või teised 
liikmesriigid võivad esitada oma märkusi.

Kui komisjonil on pärast konsultatsioone endiselt kahtlusi, kas teatatud meetme eelnõu on 
kooskõlas direktiiviga, võib ta teate esitanud liikmesriiki hoiatada.

Sellise hoiatuse saanud liikmesriik ei võta teatatud meedet veel järgmise kolme kuu jooksul 
vastu.

Võttes arvesse põhiseaduse artiklit 88-6,

esitab senat järgmised tähelepanekud:

– komisjoni ettepaneku kohaselt tuleb meetmest teatada enne selle vastuvõtmist;

– teatamisega algav konsultatsiooniperiood häirib liimesriigi seadusandja tööd, kes peab 
võtma arvesse nii komisjoni kui ka teiste sidusrühmadeks peetavate liikmesriikide 
märkusi;

– vastasel juhul võib komisjon esitada hoiatuse, millega katkestatakse meetme 
vastuvõtmise võimalus kolmeks kuuks;

– komisjon ja tema kaudu potentsiaalselt teised liikmesriigid sekkuvad seega siseriiklikku 
õigusloomeprotsessi.

Nimetatud põhjustel ei vasta ettepanek võtta vastu direktiiv (COM(2016)821 final) senati 
hinnangul subsidiaarsuse põhimõttele.

Senati 13. märtsi 2017. aasta resolutsioon.

Esimees,
Allkiri: Gérard LARCHER
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