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AVIZ MOTIVAT AL UNUI PARLAMENT 
NAȚIONAL REFERITOR LA 

SUBSIDIARITATE

Subiect: Aviz motivat al Senatului Franței referitor la propunerea de Directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului privind punerea în aplicare a Directivei 
2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, care prevede o procedură 
de notificare pentru regimurile de autorizare și cerințele legate de servicii, și de 
modificare a Directivei 2006/123/CE și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 
privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al 
pieței interne
(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

Senatul francez a transmis avizul motivat prezentat în anexă referitor la propunerea de 
directivă menționată mai sus.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este comisia competentă în domeniul respectării principiului subsidiarității.
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ANEXĂ

Nr. 104

SENATUL

SESIUNEA ORDINARĂ 2016-2017

13 martie 2017

ATENȚIE

DOCUMENT PROVIZORIU

Doar versiunea tipărită definitivă are valoare de text autentic.

REZOLUȚIE EUROPEANĂ

CONȚINÂND UN AVIZ MOTIVAT

privind conformitatea cu principiul subsidiarității în cazul punerii în aplicare a 
Directivei „servicii” - procedură de notificare pentru regimurile de autorizare și 

cerințele legate de servicii

În conformitate cu articolul 73g alineatele (4) și (5) din Regulamentul Senatului, rezoluția 
adoptată de Comisia pentru afaceri economice, care are următorul conținut, a devenit 
rezoluție a Senatului:

                                               
 A se vedea numerele: Senat 430 (2016-2017).
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Propunerea de Directivă privind punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind 
serviciile în cadrul pieței interne, care prevede o procedură de notificare pentru regimurile de 
autorizare și cerințele legate de servicii, și de modificare a Directivei 2006/123/CE și a 
Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul 
Sistemului de informare al pieței interne (COM(2016)0821 final) are drept scop modernizarea 
procedurii de notificare pentru regimurile de autorizare și cerințele legate de servicii care este 
prevăzută în aceste texte.

Noul dispozitiv prevede notificarea proiectelor cu cel puțin trei luni înaintea adoptării lor, fie 
că este vorba de acte cu putere de lege și acte administrative cu caracter general sau orice alte 
norme obligatorii cu caracter general.

Această notificare deschide o fază de consultare de trei luni, în care Comisia sau celelalte 
state membre pot formula observații.

Dacă, după acest termen, Comisia semnalează în continuare probleme cu privire la 
conformitatea proiectului de măsuri notificat, aceasta alertează statul membru cu privire la 
acest lucru.

O astfel de alertă împiedică timp de trei noi luni statul care a transmis notificarea să adopte 
măsurile în cauză.

Având în vedere articolul 88-6 din Constituție,

Senatul face următoarele observații:

– proiectul Comisiei presupune notificarea unui text înainte chiar ca acesta să fie adoptat;

– faza de consultare deschisă de notificare perturbă activitatea legiuitorului național, care 
trebuie să ia în considerare în momentul respectiv observațiile Comisiei, precum și cele 
ale celorlalte state membre considerate a fi părți interesate;

– dacă nu se ține seama de aceste observații, Comisia poate emite o alertă, prin care se 
întrerupe adoptarea măsurii în cauză timp de trei luni;

– Comisia și eventual, prin intermediul acesteia, celelalte state membre se amestecă astfel 
în procedura legislativă națională.

Din aceste motive, Senatul consideră că propunerea de directivă COM(2016)0821 final nu 
respectă principiul subsidiarității.

Prezentul document a devenit rezoluție a Senatului la 13 martie 2017.

Președintele,
Semnătura: Gérard LARCHER
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