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UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU 
NARODOWEGO W SPRAWIE 

POMOCNICZOŚCI

Przedmiot: Uzasadniona opinia Senatu Francji w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 
2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, określającej procedurę 
powiadomień w odniesieniu do systemów zezwoleń i wymogów dotyczących 
usług oraz zmieniającej dyrektywę 2006/123/WE i rozporządzenie (UE) 
nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu 
wymiany informacji na rynku wewnętrznym
(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania 
projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, że dany projekt nie jest 
zgodny z zasadą pomocniczości.

Senat Francji przekazał zawartą w załączniku uzasadnioną opinię w sprawie wyżej 
wspomnianego wniosku dotyczącego dyrektywy.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 
pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna.
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ZAŁĄCZNIK

Nr 104

SENAT

SESJA ZWYCZAJNA 2016–2017

13 marca 2017 r.

UWAGA

WERSJA TYMCZASOWA DOKUMENTU

Jedynie wersja ostateczna ma wartość tekstu autentycznego

UCHWAŁA EUROPEJSKA

ZAWIERAJĄCA UZASADNIONĄ OPINIĘ

w sprawie zgodności z zasadą pomocniczości wniosku w sprawie egzekwowania 
dyrektywy „usługi” – procedura powiadomień w odniesieniu do systemów zezwoleń i 

wymogów dotyczących usług

Uchwałą Senatu, podjętą zgodnie z art. 73g ust. 4 i 5 Regulaminu Senatu, 
przyjęto sporządzoną przez Komisję Spraw Gospodarczych rezolucję o 
następującym brzmieniu:

                                               
 Zob. numery: Senat 430 (2016–2017).
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Wniosek dotyczący stosowania dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku 
wewnętrznym, określający procedurę powiadomień w odniesieniu do systemów zezwoleń i 
wymogów dotyczących usług oraz zmieniający dyrektywę 2006/123/WE i rozporządzenie 
(UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu 
wymiany informacji na rynku wewnętrznym (COM(2016)0821 final) ma na celu modernizację 
procedury powiadomień w odniesieniu do systemów zezwoleń i wymogów dotyczących usług, 
przewidzianej przez te akty.

Nowe przepisy przewidują powiadamianie o projektach przynajmniej trzy miesiące przed ich 
przyjęciem bez względu na to, czy chodzi o ustawy, rozporządzenia, przepisy administracyjne 
o zasięgu ogólnym czy też każdy inny wiążący przepis.

Powiadomienie otwiera trzymiesięczną fazę konsultacji, podczas której Komisja lub inne 
państwa członkowskie mogą zgłaszać uwagi.

Jeżeli po upływie tego terminu Komisja nadal ma wątpliwości co do zgodności zgłoszonego 
projektu środka, może ostrzec o tym zgłaszające państwo członkowskie.

Takie działanie przez kolejne trzy miesiące uniemożliwia powiadamiającemu państwu 
członkowskiemu przyjęcie odnośnych środków.

Uwzględniając art. 88–6 Konstytucji,

Senat przedstawia następujące uwagi:

– wniosek Komisji polega na powiadomieniu o akcie jeszcze przed jego przyjęciem;

– faza konsultacji rozpoczęta po powiadomieniu zakłóca pracę krajowego ustawodawcy, 
który musi uwzględnić uwagi Komisji oraz innych państw członkowskich uznanych za 
zainteresowane strony;

– w razie nieuwzględnienia takich uwag Komisja może sformułować ostrzeżenie, które 
przerywa na okres trzech miesięcy przyjęcie odnośnego środka;

– Komisja oraz za jej pośrednictwem ewentualnie inne państwa członkowskie mieszają się 
w krajową procedurę ustawodawczą.

Z tych też powodów Senat uważa, że wniosek dotyczący dyrektywy COM(2016)821 final jest 
niezgodny z zasadą pomocniczości.

Uchwała przyjęta przez Senat w dniu 13 marca 2017 r.

Przewodniczący
Podpisano: Gérard LARCHER
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