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ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITĚ 

Věc: Odůvodněné stanovisko francouzského Národního shromáždění týkající se návrhu 

směrnice Evropského parlamentu a Rady o testu přiměřenosti před přijetím nové 

právní úpravy povolání 

 (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)) 

 

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 

vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 

zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 

proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. 

V příloze naleznete odůvodněné stanovisko francouzského Národního shromáždění týkající se 

výše uvedeného návrhu směrnice. 

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 

Výbor pro právní záležitosti. 
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CS 

PŘÍLOHA 

NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 

 

ÚSTAVA ZE DNE 4. ŘÍJNA 1958 

 

ČTRNÁCTÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ 

 

ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ V OBDOBÍ 2016–2017 

 

10. března 2017 

 

 

EVROPSKÉ USNESENÍ, 

 

 

obsahující odůvodněné stanovisko k souladu návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady 

o testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání (COM(2016)0822). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V souladu s článkem 151-9 jednacího řádu se usnesení v následujícím znění považuje za 

konečné: 

                                                 
 Viz jednací čísla: 4529 a 4537. 
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 CS 

Jediný článek 

Národní shromáždění, 

s ohledem na článek 88-6 Ústavy, 

s ohledem na článek 151-9 jednacího řádu Národního shromáždění,  

s ohledem na články 5 a 7 Smlouvy o Evropské unii, 

s ohledem na články 6 a 168 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

s ohledem na článek 3 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, 

připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, 

s ohledem na Protokol č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality, připojený 

ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, 

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 

o uznávání odborných kvalifikací, 

s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o testu přiměřenosti před 

přijetím nové právní úpravy povolání (COM(2016)0822) ze dne 10. ledna 2017, 

vzhledem k tomu, že Evropská komise uvádí, že regulace prostřednictvím vyhrazených 

činností by se měla používat pouze v případech, kdy je cílem opatření zabránit riziku vážného 

poškození cílů veřejného zájmu; 

dále vzhledem k tomu, že Evropská komise uvádí, že odstranění nepřiměřených omezení 

přístupu k regulovaným povoláním nebo jejich výkonu nemůže být dosaženo uspokojivě na 

úrovni členských států; 

vzhledem k tomu, že tento návrh směrnice rozšiřuje oblast testu přiměřenosti na regulovaná 

povolání, jež spadají do působnosti výše uvedené směrnice 2005/36/ES; 

vzhledem k tomu, že navrhovaný test přiměřenosti by mohl narušit schopnost členských států 

přijímat právní předpisy v oblasti zdraví nebo cestovního ruchu;  

vzhledem k tomu, že opatření Evropské unie v oblasti ochrany a zlepšování lidského zdraví 

a cestovního ruchu mohou toliko doplňovat opatření členských států; 

má tedy za to, že výše uvedený návrh směrnice není v souladu se zásadou subsidiarity. 

V Paříži dne 10. března 2017. 

Předseda  

Podpis: Claude Bartolone  

 


