
NP\1120331SV.docx PE601.198v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2014–2019

Utskottet för rättsliga frågor

27.3.2017

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT 
NATIONELLT PARLAMENT ÖVER 

SUBSIDIARITETSPRINCIPEN

Ärende: Motiverat yttrande från den franska senaten över förslaget till Europaparlamentets 
och rådets direktiv om tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den 
inre marknaden, om fastställande av ett anmälningsförfarande för 
tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och om ändring av direktiv 
2006/123/EG och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete 
genom informationssystemet för den inre marknaden
(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Den franska senaten har sänt bifogade motiverade yttrande över förslaget till ovannämnda 
direktiv.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.
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OBSERVERA:

PRELIMINÄR HANDLING

Endast den slutliga tryckta utgåvan gäller som autentisk text.

RESOLUTION I EUROPAFRÅGOR

MED MOTIVERAT YTTRANDE

över förenligheten med subsidiaritetsprincipen vid genomförandet av 
tjänstedirektivet – anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav 

avseende tjänster

Den resolution från ekonomiutskottet vars innehåll anges nedan har antagits som resolution 
av senaten i enlighet med artikel 73 g styckena 4 och 5 i senatens arbetsordning:

                                               
Se följande nummer: Senaten 430 (2016–2017).



NP\1120331SV.docx 3/3 PE601.198v01-00

SV

Förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv av den 10 januari 2017 om tillämpningen 
av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande av ett 
anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och om ändring av 
direktiv 2006/123/EG och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom 
informationssystemet för den inre marknaden (COM(2016)0821) syftar till att modernisera det 
anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster som föreskrivs i 
dessa bestämmelser.

Enligt det nya systemet ska förslag anmälas minst tre månader innan de antas, vare sig det 
handlar om lagar, andra författningar, administrativa bestämmelser av allmän karaktär eller 
andra bindande regler.

Denna anmälan ska inleda en samrådsfas på tre månader, under vilken kommissionen eller de 
andra medlemsstaterna kan lämna kommentarer.

Om kommissionen vid utgången av denna period fortfarande har reservationer kring huruvida 
det anmälda förslaget till åtgärder uppfyller kraven, ska den varna medlemsstaten.

En sådan varning hindrar i ytterligare tre månader den anmälande staten från att anta de 
berörda åtgärderna.

Med beaktande av artikel 88-6 i konstitutionen

gör senaten följande iakttagelser:

– Kommissionens förslag går ut på att en text ska anmälas innan den antagits.

– Den samrådsfas som inleds genom anmälan orsakar störningar i arbetet för den 
nationella lagstiftaren, som då måste beakta kommentarerna från kommissionen och de 
övriga medlemsstaterna, vilka betraktas som berörda parter.

– Om inget sådant beaktande sker kan kommissionen utfärda en varning som under 
tre månader upphäver antagandet av åtgärden i fråga.

– Kommissionen, och genom den potentiellt även de övriga medlemsstaterna, kan 
sålunda blanda sig i det nationella lagstiftningsförfarandet.

Av dessa skäl anser senaten att förslaget till direktiv COM(2016)0821 inte är förenligt med 
subsidiaritetsprincipen.

Antaget som senatens resolution den 13 mars 2017.

Ordföranden
Underskrift: Gérard LARCHER
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