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Asia: Ranskan senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 
2006/123/EY täytäntöönpanosta, palveluihin liittyviä lupajärjestelmiä ja 
vaatimuksia koskevasta ilmoitusmenettelystä sekä direktiivin 2006/123/EY ja 
hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä 
annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta
(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Ranskan senaatti on antanut oheisen perustellun lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta 
direktiiviksi.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.
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EUROOPPA-ASIOITA KOSKEVA PÄÄTÖSLAUSELMA,

JOKA SISÄLTÄÄ PERUSTELLUN LAUSUNNON

”palveludirektiivin” täytäntöönpanon toissijaisuusperiaatteen mukaisuudesta –
palveluihin liittyviä lupajärjestelmiä ja vaatimuksia koskeva ilmoitusmenettely

Senaatin työjärjestyksen 73 g artiklan 4 ja 5 alakohdan mukaisesti seuraava talousasioiden 
valiokunnan hyväksymä päätöslauselma annetaan senaatin päätöslauselmana:

                                               
Ks. numerot: Senaatti: 430 (2016–2017).
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Ehdotuksella direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY 
täytäntöönpanosta, palveluihin liittyviä lupajärjestelmiä ja vaatimuksia koskevasta 
ilmoitusmenettelystä sekä direktiivin 2006/123/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä 
sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 
muuttamisesta (COM(2016)0821) pyritään nykyaikaistamaan kyseisissä säädöksissä 
tarkoitettuja palveluihin liittyviä lupajärjestelmiä ja vaatimuksia koskevaa ilmoitusmenettelyä.

Uudessa järjestelmässä hankkeista on ilmoitettava vähintään kolme kuukautta ennen niiden 
hyväksymistä, olipa kyseessä yleisluonteinen laki, asetus, hallinnollinen määräys tai muu 
sitova sääntö.

Tämän ilmoituksen jälkeen alkaa kolmen kuukauden kuulemisvaihe, jonka aikana komissio 
tai toiset jäsenvaltiot voivat antaa huomautuksia.

Jos komissio tämän määräajan päätyttyä on edelleen huolissaan siitä, että ilmoitettu 
toimenpideluonnos ei ole vaatimusten mukainen, se varoittaa jäsenvaltiota asiasta.

Tällainen varoitus estää ilmoittajavaltiota jälleen kolmen kuukauden ajan hyväksymästä 
kyseisiä toimenpiteitä.

Ottaen huomioon perustuslain 88-6 pykälän

senaatti esittää seuraavat huomautukset:

– komission hankkeen mukaan säädöstekstistä on annettava ilmoitus ennen kuin sitä on 
edes hyväksytty

– ilmoituksen jälkeen alkava kuulemisvaihe haittaa lainsäätäjän työtä, sillä sen on tällöin 
otettava huomioon komission ja muiden sidosryhmiksi katsottujen jäsenvaltioiden 
huomautukset

– jos näitä huomautuksia ei oteta huomioon, komissio voi antaa varoituksen, joka 
keskeyttää kyseisen toimenpiteen hyväksymisen kolmen kuukauden ajaksi

– näin ollen komissio ja sen kautta mahdollisesti muut jäsenvaltiot puuttuvat kansalliseen 
lainsäädäntöprosessiin.

Edellä esitetyistä syistä senaatti katsoo, että ehdotus direktiiviksi COM(2016)821 ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Annettu senaatin päätöslauselmana 13. maaliskuuta 2017.

Puhemies
Allekirjoitus: Gérard LARCHER
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