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VALSTS PARLAMENTA PAMATOTS 
ATZINUMS PAR SUBSIDIARITĀTI

Temats: Francijas parlamenta Senāta pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai, kas attiecas uz to, kā īstenot 
Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko nosaka ar 
pakalpojumiem saistītu atļauju piešķiršanas sistēmu un prasību paziņošanas 
procedūru un ar ko groza Direktīvu 2006/123/EK un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 
par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu
(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu ikviens valsts parlaments astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīvā akta projekta 
nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam 
pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst 
subsidiaritātes principam.

Pielikumā pievienots Francijas parlamenta Senāta pamatots atzinums par minēto direktīvas 
priekšlikumu.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 
komitejas kompetencē.
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SENĀTS

KĀRTĒJĀ SESIJA (2016–2017)

2017. gada 13. marts

UZMANĪBU!

PAGAIDU DOKUMENTS

Par autentisku tekstu uzskatāma vienīgi galīgā publikācija.

EIROPAS LIETU REZOLŪCIJA,

AR KO SNIEDZ PAMATOTU ATZINUMU

par atbilstību subsidiaritātes principam saistībā ar pakalpojumu direktīvas 
īstenošanu — ar pakalpojumiem saistītu atļauju piešķiršanas sistēmu un prasību 

paziņošanas procedūra

Ekonomikas komitejas pieņemtā rezolūcija, kuras saturs ir izklāstīts turpmāk, ir kļuvusi par 
Senāta rezolūciju saskaņā ar Senāta Reglamenta 73.g panta 4. un 5. daļu.

                                               
 Sk. numurus: 430 (Senāts) (2016–2017).
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Ar priekšlikumu direktīvai, kas attiecas uz to, kā īstenot Direktīvu 2006/123/EK par 
pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko nosaka ar pakalpojumiem saistītu atļauju piešķiršanas 
sistēmu un prasību paziņošanas procedūru un ar ko groza Direktīvu 2006/123/EK un Regulu 
(ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas 
sistēmu (COM(2016)0821 final), paredz modernizēt atļauju piešķiršanas sistēmu un prasību 
paziņošanas procedūru saistībā ar pakalpojumiem, kādi paredzēti minētajos tekstos.

Ar jaunajiem noteikumiem paredz, ka par plānotajiem pasākumiem ir jāpaziņo vismaz trīs 
mēnešus pirms to pieņemšanas, un tas attiecas gan uz likumiem, noteikumiem, vispārēja 
rakstura administratīviem aktiem, gan uz citiem saistošiem noteikumiem.

Ar šādu paziņošanu sākas triju mēnešu apspriešanas posms, kurā Komisija un pārējās 
dalībvalstis var izteikt komentārus.

Ja pēc šā termiņa beigām Komisijai vēl aizvien ir šaubas par paziņoto pasākumu atbilstīgumu, 
tā par to brīdina attiecīgo dalībvalsti.

Pēc šāda brīdinājuma saņemšanas paziņotāja dalībvalsts vēl trīs mēnešus nav tiesīga pieņemt 
plānotos pasākumus.

Ņemot vērā Konstitūcijas 88-6. pantu,

Senāts izklāsta šādus apsvērumus:

– Komisijas priekšlikumā tiek prasīts paziņot noteikumus vēl pirms to pieņemšanas;

– pēc paziņošanas noteiktais apspriešanas posms apgrūtina valsts likumdevēja darbu, jo 
tam ir jāņem vērā Komisijas komentāri, kā arī jāizskata par ieinteresētām pusēm uzskatīto 
pārējo dalībvalstu komentāri;

– ja šos komentārus vērā neņem, Komisija var nosūtīt brīdinājumu, ar ko uz trim mēnešiem 
aizkavē plānoto pasākumu pieņemšanu;

– līdz ar to Komisija un ar tās starpniecību, iespējams, arī pārējās dalībvalstis iejaucas 
valsts likumdošanas procesos.

Šo iemeslu dēļ Senāts uzskata, ka direktīvas priekšlikums COM (2016)0821 final neatbilst 
subsidiaritātes principam.

Šis teksts ir kļuvis par Senāta rezolūciju 2017. gada 13. martā.

Priekšsēdētājs
Paraksts: Gérard LARCHER
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