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2014-2019

Odbor za pravne zadeve

27.3.2017

OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI

Zadeva: Obrazloženo mnenje francoskega senata o predlogu direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o izvrševanju Direktive 2006/123/ES o storitvah na notranjem 
trgu, določitvi postopka uradnega obveščanja o sistemih dovoljenj in zahtevah, 
povezanih s storitvami, ter spremembah Direktive 2006/123/ES in Uredbe (EU) 
št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji 
trg
(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

Francoski senat je o zgoraj omenjenem predlogu direktive podal obrazloženo mnenje, ki je 
priloženo.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.
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Kot verodostojno se šteje le končno natisnjeno besedilo.

EVROPSKA RESOLUCIJA

Z OBRAZLOŽENIM MNENJEM

o skladnosti izvajanja direktive o storitvah z načelom subsidiarnosti – postopek 
uradnega obveščanja o sistemih dovoljenj in zahtevah, povezanih s storitvami

V skladu z alineama 4 in 5 člena 73g uredbe senata je resolucija odbora za 
ekonomske zadeve postala resolucija senata z naslednjo vsebino:

                                               
Glej številke: Senat 430 (2016–2017).
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S predlogom direktive o izvrševanju Direktive 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, 
določitvi postopka uradnega obveščanja o sistemih dovoljenj in zahtevah, povezanih s 
storitvami, ter spremembah Direktive 2006/123/ES in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem 
sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (COM(2016)0821) naj bi se 
posodobil postopek uradnega obveščanja o sistemih dovoljenj in zahtevah, povezanih s 
storitvami, ki je določen v tem besedilu.

Novi sistem zahteva predložitev uradnega obvestila o osnutkih ukrepov najmanj tri mesece 
pred njihovim sprejetjem. Ta obveznost velja za zakone, uredbe in druge splošne upravne 
predpise ali katero koli drugo zavezujoče pravilo.

S tem obvestilom se začne trimesečno posvetovalno obdobje, v katerem lahko Komisija ali 
druge države članice podajo pripombe.

Če ima Komisija po preteku tega roka še vedno pomisleke glede skladnosti osnutka ukrepov 
iz uradnega obvestila, na to opozori državo članico.

To opozorilo pomeni, da država, ki je predložila uradno obvestilo, tri mesece ne sme sprejeti 
zadevnega ukrepa.

Ob upoštevanju člena 88-6 ustave

ima senat naslednje pripombe:

– Komisija zahteva, da se predloži uradno obvestilo o besedilu še pred njegovim 
sprejetjem;

– posvetovalno obdobje, ki se začne po predložitvi uradnega obvestila, ovira delo 
nacionalnega zakonodajalca, ki mora upoštevati pripombe Komisije in drugih držav 
članic, ki se štejejo za zainteresirane strani;

– če se pripombe ne upoštevajo, lahko Komisija izda opozorilo, ki za tri mesece prekine 
postopek sprejetja predvidenega ukrepa;

– Komisija se tako vmešava v nacionalni zakonodajni postopek, prek nje pa imajo to 
možnost tudi druge države članice.

Zato senat meni, da predlog direktive (COM(2016)0821) krši načelo subsidiarnosti.

Besedilo je 13. marca 2017 postalo resolucija senata.

Predsednik
Podpisani: Gérard LARCHER
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