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ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU K 

SUBSIDIARITE

Vec: Odôvodnené stanovisko francúzskeho Senátu k návrhu smernice Európskeho 
parlamentu a Rady o presadzovaní smernice 2006/123/ES o službách na 
vnútornom trhu, ktorou sa stanovuje postup oznamovania pre systémy udeľovania 
povolení a požiadavky súvisiace so službami a ktorou sa mení smernica 
2006/123/ES a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci 
prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu
(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Na základe článku 6 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Francúzsky Senát poslal odôvodnené stanovisko k uvedenému návrhu smernice pripojené 
v prílohe.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.
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PRÍLOHA

č. 104

SENÁT

RIADNA SCHÔDZA 2016 – 2017

13. marca 2017

UPOZORNENIE:

DOČASNÝ DOKUMENT

Za autentické znenie sa považuje len konečná vytlačená verzia.

EURÓPSKE UZNESENIE

O ODÔVODNENOM STANOVISKU

k súladu so zásadou subsidiarity, pokiaľ ide o vykonávanie smernice o službách –
postup oznamovania pre systémy udeľovania povolení a požiadavky súvisiace so 

službami

V súlade s článkom 73g ods. 4 a 5 rokovacieho poriadku Senátu sa uznesenie, ktoré prijal 
Výbor pre hospodárske veci, prijíma ako uznesenie Senátu v tomto znení:

                                               
 pozri čísla: Sénat 430 (2016-2017).
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Cieľom návrhu smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu, ktorou sa stanovuje 
postup oznamovania pre systémy udeľovania povolení a požiadavky súvisiace so službami 
a ktorou sa mení smernica 2006/123/ES a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej 
spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (COM(2016)821 final), 
je modernizovať postup oznamovania pre systémy udeľovania povolení a požiadavky súvisiace 
so službami.

Podľa nového právneho predpisu sa musia projekty oznamovať aspoň tri mesiace pred ich 
prijatím, či už ide o zákony, nariadenia, všeobecné správne ustanovenia alebo akékoľvek iné 
záväzné pravidlá.

Týmto oznámením sa začína trojmesačná fáza konzultácií, počas ktorej Komisia alebo 
členské štáty môžu predkladať pripomienky.

Ak má Komisia aj po skončení tohto obdobia výhrady, pokiaľ ide o súlad oznámeného návrhu 
opatrení, upozorní na to členský štát.

Prijatie tohto upozornenia má za následok, že oznamujúci členský štát nesmie uvedené 
opatrenia prijať počas ďalších troch mesiacov.

So zreteľom na článok 88-6 ústavy

Senát predkladá tieto pripomienky:

– návrh Komisie spočíva v oznámení textu ešte pred jeho prijatím;

– fáza konzultácií, ktorá začína oznámením, narúša prácu národného zákonodarcu, ktorý 
musí zohľadniť pripomienky Komisie a iných členských štátov považovaných za 
zúčastnené strany;

– ak tieto pripomienky nezohľadní, Komisia môže vydať upozornenie, ktorým sa na tri 
mesiace prerušuje prijatie uvedeného opatrenia;

– týmto spôsobom Komisia a jej prostredníctvom ďalšie členské štáty zasahujú do 
vnútroštátneho legislatívneho postupu.

Z týchto dôvodov sa Senát domnieva, že návrh smernice COM(2016) 821 final nie je v súlade 
so zásadou subsidiarity.

Prijaté ako uznesenie Senátu 13. marca 2017.

predseda
podpis: Gérard LARCHER
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