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PARLAMENTO NUOMONĖ DĖL 

SUBSIDIARUMO

Tema: Prancūzijos Respublikos Senato pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų 
vidaus rinkoje įgyvendinimo užtikrinimo, kuria nustatoma pranešimo apie leidimų 
išdavimo tvarką ir reikalavimus, susijusius su paslaugų teikimu, procedūra ir kuria 
iš dalies keičiama Direktyva 2006/123/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl 
administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą
(COM(2016) 0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 
projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 
pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 
subsidiarumo principo.

Prancūzijos Respublikos Senatas pateikė pridedamą pagrįstą nuomonę dėl minėto pasiūlymo 
dėl direktyvos.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 
atsakingas Teisės reikalų komitetas.
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PRIEDAS

Nr. 104

SENATAS

2016–2017 M. EILINĖ SESIJA

2017 m. kovo 13 d.

DĖMESIO!

LAIKINAS DOKUMENTAS

Autentiškas tik galutinis spausdintas dokumentas

REZOLIUCIJA EUROPOS KLAUSIMAIS,

KURIOJE PATEIKIAMA PAGRĮSTA NUOMONĖ

dėl Paslaugų (pranešimo apie leidimų išdavimo tvarką ir reikalavimus, susijusius su 
paslaugų teikimu, procedūros) direktyvos įgyvendinimo atitikties subsidiarumo 

principui

Remiantis Senato darbo tvarkos taisyklių 73g straipsnio 4 ir 5 dalimis Senato 
rezoliucija priimta pagal Ekonomikos reikalų komiteto rezoliuciją; rezoliucijos turinys 
pateikiamas toliau.

                                               
 Žr. numerius: Senatas: 430 (2016–2017).
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Pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Direktyvos 2006/123/EB dėl 
paslaugų vidaus rinkoje įgyvendinimo užtikrinimo, kuria nustatoma pranešimo apie leidimų 
išdavimo tvarką ir reikalavimus, susijusius su paslaugų teikimu, procedūra ir kuria iš dalies 
keičiama Direktyva 2006/123/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio 
bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (COM(2016) 0821 final), siekiama 
modernizuoti pranešimo apie leidimų išdavimo tvarką ir reikalavimus, susijusius su paslaugų 
teikimu, numatytus šiuose aktuose, procedūrą.

Naujame akte numatoma, kad būtina pranešti apie bendro pobūdžio įstatymus ir kitus teisės 
aktus arba bet kurias kitas privalomas bendro pobūdžio taisykles bent prieš tris mėnesius iki jų 
priėmimo.

Nuo šio pranešimo pradedamas skaičiuoti trijų mėnesių konsultacijų laikotarpis, per kurį 
Komisija arba kitos valstybės narės gali pateikti savo pastabas.

Jei pasibaigus šiam laikotarpiui Komisija vis dar turi abejonių dėl pranešto priemonės 
projekto atitikties, ji dėl to perspėja valstybę narę.

Gavusi tokį perspėjimą pranešančioji valstybė narė tris mėnesius negali priimti atitinkamos 
priemonės.

Vadovaudamasis Konstitucijos 88-6 straipsniu,

Senatas pateikė šias pastabas:

– Komisijos parengtame projekte numatyta, kad reikia pranešti apie tekstą, kai jis net 
nepriimtas;

– konsultacijų laikotarpis, kuris pradedamas skaičiuoti nuo pranešimo, sutrikdo valstybės 
narės teisės aktų leidėjo darbą, nes teisės aktų leidėjas tuomet privalo atsižvelgti į 
Komisijos ir kitų valstybių narių, laikomų suinteresuotosiomis šalimis, pastabas;

– jei į jas neatsižvelgiama, Komisija gali perspėti valstybę narę, dėl ko trims mėnesiams 
sustabdomas priemonės priėmimas;

– tokiu būdu Komisija ir per ją galbūt kitos valstybės narės kišasi į atitinkamos valstybės 
narės teisės aktų leidybos procesą.

Dėl šių priežasčių Senatas mano, kad pasiūlymas dėl reglamento COM(2016) 0821 final 
neatitinka subsidiarumo principo.

Senato rezoliucija priimta 2017 m. kovo 13 d.

Pirmininkas
Parašas: Gérard LARCHER
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