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Parlamento Europeu
2014-2019

Comissão dos Assuntos Jurídicos

27.3.2017

PARECER FUNDAMENTADO DE UM 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE A 

SUBSIDIARIEDADE

Assunto: Parecer fundamentado do Senado francês sobre a proposta de diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho respeitante à aplicação da Diretiva 
2006/123/CE relativa aos serviços no mercado interno, instituindo um 
procedimento de notificação para os regimes de autorização e os requisitos 
relativos aos serviços, e que altera a Diretiva 2006/123/CE e o Regulamento (UE) 
n.º 1024/2012 relativo à cooperação administrativa através do Sistema de 
Informação do Mercado Interno
(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

O Senado francês procedeu ao envio do parecer fundamentado em anexo sobre a proposta de 
diretiva em epígrafe.

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 
observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos.
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ANEXO

N.º 104

SENADO

SESSÃO ORDINÁRIA DE 2016-2017

13 de março de 2017

ATENÇÃO

DOCUMENTO PROVISÓRIO

Apenas a impressão definitiva tem valor de texto autêntico

RESOLUÇÃO EUROPEIA

QUE CONTÉM UM PARECER FUNDAMENTADO

sobre a conformidade com o princípio da subsidiariedade referente à aplicação da 
diretiva relativa aos serviços – procedimento de notificação para os regimes de 

autorização e os requisitos relativos aos serviços

Tornou-se resolução do Senado, em conformidade com o disposto no artigo 73.º-G, quarto e 
quinto parágrafos, do Regimento do Senado, a resolução aprovada pela Comissão dos 
Assuntos Económicos com o seguinte teor:

                                               
 Ver os números: Senado 430 (2016-2017).
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A proposta de diretiva respeitante à aplicação da Diretiva 2006/123/CE relativa aos serviços no 
mercado interno, instituindo um procedimento de notificação para os regimes de autorização e 
os requisitos relativos aos serviços, e que altera a Diretiva 2006/123/CE e o Regulamento (UE) 
n.º 1024/2012 relativo à cooperação administrativa através do Sistema de Informação do 
Mercado Interno (COM(2016) 821 final) visa modernizar o procedimento de notificação para 
os regimes de autorização e os requisitos relativos aos serviços, previsto por esses textos.

O novo dispositivo prevê uma notificação dos projetos pelo menos três meses antes da sua 
adoção, quer para leis, quer para regulamentos, quer para disposições administrativas de 
natureza geral, quer para qualquer outra regra vinculativa.

Esta notificação abre uma fase de consulta durante três meses, no decurso da qual a Comissão 
ou os outros Estados-Membros podem formular observações.

Findo esse prazo, se tem ainda reservas sobre a conformidade do projeto de medidas 
notificado, a Comissão deve alertar o Estado-Membro para esse facto.

Esse alerta impede o Estado notificante de adotar as medidas em causa, durante mais três 
meses.

Tendo em conta o artigo 88.º, n.º 6, da Constituição,

O Senado faz as seguintes observações:

– o projeto da Comissão consiste em notificar um texto antes da sua adoção;

– a fase de consulta aberta pela notificação perturba o trabalho do legislador nacional, que 
deve então ter em conta as observações da Comissão, assim como dos outros 
Estados-Membros, considerados como partes interessadas;

– se as observações não forem tidas em conta, a Comissão pode emitir um alerta, que 
interrompe a adoção da medida em causa durante três meses;

– a Comissão e, através dela, potencialmente, os outros Estados-Membros, imiscuem-se 
assim no processo legislativo nacional.

Por estas razões, o Senado considera que a proposta de diretiva COM(2016)0822 final não 
respeita o princípio da subsidiariedade.

Tornou-se resolução do Senado em 13 de março de 2017.

O Presidente,
Assinado: Gérard LARCHER
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