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NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT 
VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

Tárgy: A francia Szenátus indokolt véleménye a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelv végrehajtásáról, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
engedélyezési rendszerekre és követelményekre vonatkozó értesítési eljárás 
megállapításáról, valamint a 2006/123/EK irányelv és a belső piaci információs 
rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU 
rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról
(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolt véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

A francia szenátus a mellékelt, indokolt véleményt nyilvánította a fent említett irányelvre 
irányuló javaslatról.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.
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2016–2017. ÉVI RENDES ÜLÉSSZAK

2017. március 13.

FIGYELEM

IDEIGLENES DOKUMENTUM

Kizárólag a nyomtatott végleges változat tekinthető hiteles szövegnek.

EURÓPAI ÁLLÁSFOGLALÁS

INDOKOLT VÉLEMÉNNYEL

a „szolgáltatási irányelv” végrehajtásának a szubszidiaritás elvével való 
összhangjáról – a szolgáltatásokhoz kapcsolódó engedélyezési rendszerekre és 

követelményekre vonatkozó értesítési eljárás 

A Szenátus a Gazdasági Ügyek Bizottsága által elfogadott határozat alapján, a 
Szenátus eljárási szabályzata 73g. cikke negyedik és ötödik albekezdésének 
értelmében a következő állásfoglalást hozza:

                                               
Lásd az alábbi számokat: Szenátus 430 (2016-2017).
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A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtásáról, a 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó engedélyezési rendszerekre és követelményekre vonatkozó 
értesítési eljárás megállapításáról, valamint a 2006/123/EK irányelv és a belső piaci 
információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU 
rendelet módosításáról szóló irányelvre irányuló javaslat (COM[2016] 821) célja az 
engedélyezési rendszerekre vonatkozó értesítési eljárás, valamint az e jogi aktusok által a 
szolgáltatások terén előírt bizonyos követelmények korszerűsítése.

Az új rendelkezés a bevezetni kívánt jogi aktusra vonatkozó értesítés kötelezettségét írja elő az 
elfogadását legalább három hónappal megelőzően, akár általános természetű törvényekről, 
rendeletekről, közigazgatási rendelkezésekről vagy bármely más, jogilag kötelező szabályokról 
van is szó.

Ezzel az értesítéssel három hónapos konzultációs szakasz veszi kezdetét, amelynek során a 
Bizottság vagy a többi tagállam észrevételeket tehet.

A Bizottság, amennyiben még e határidő lejártakor is aggályai vannak a tekintetben, hogy a 
bejelentett intézkedéstervezet megfelel-e a szolgáltatási irányelvnek, riasztást küld az értesítő 
tagállamnak. 

Ilyen riasztás esetén az értesítő tagállam további három hónapon belül nem fogadhatja el az 
érintett intézkedéseket.

Tekintettel az Alkotmány 88. cikkének (6) bekezdésére,

a Szenátus az alábbi észrevételeket teszi:

– a Bizottság javaslatának tárgyát olyan jogi aktusra vonatkozó értesítés képezi, amelyet 
még el sem fogadtak;

– az értesítés által elindított konzultációs eljárás zavart kelt a nemzeti jogalkotó 
munkájában, mivel figyelembe kell vennie a Bizottság, valamint az érdekelt feleknek 
tekintető többi tagállam észrevételeit;

– ha pedig a jogalkotó ezen észrevételeket nem veszi figyelembe, akkor a Bizottság 
riasztást bocsáthat ki, amely a tervezett intézkedés elfogadását három hónapig 
meggátolja;

– a Bizottság – és a Bizottság közvetítésével potenciálisan a többi tagállam – ekképpen 
beavatkozik a nemzeti jogalkotási eljárásba.

Ezen okokból kifolyólag a Szenátus úgy ítéli meg, hogy az irányelvre irányuló 
COM(2016)821 bizottsági javaslat nem tartja tiszteletben a szubszidiaritás elvét.

Szenátusi állásfoglalásként elfogadva: 2017. március 17-én.

Az elnök,
aláírás: Gérard LARCHER
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