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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE 

Emne: Begrundet udtalelse fra den franske Nationalforsamling om Europa-Parlamentets 

og Rådets forslag til direktiv om en proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny 

regulering af erhverv 

 (COM(2016)0822 – C80012/2017 – 2016/0404(COD)) 

 

I henhold til artikel 6 i protokollen (nr. 2) om anvendelse af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet kan ethvert nationalt parlament senest otte uger efter 

fremsendelsen af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-

Parlamentet, Rådet og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor det 

mener, at det pågældende udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 

Den franske Nationalforsamling har fremsendt den vedhæftede begrundede udtalelse om det 

ovennævnte forslag til et direktiv. 

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 

hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet. 
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EUROPARESOLUTION 

 

 

med begrundet udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets forslag til direktiv om en 

proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv (COM(2016)0822). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følgende beslutning betragtes som endelig i medfør af forretningsordenens artikel 151, stk 

9::  

                                                 
  Referencer: 4529 og 4537. 
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 DA 

Eneste artikel 

Nationalforsamlingen, 

Der henvises til artikel 88, stk. 6, i forfatningen. 

der henviser til artikel 151, stk. 9, i Nationalforsamlingens forretningsorden,  

der henviser til artikel 5 og 7 i traktaten om Den Europæiske Union, 

der henviser til artikel 6 og 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

der henviser til artikel 3 i protokol nr. 1 til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten 

om Den Europæiske Unions funktionsmåde om de nationale parlamenters rolle i Den 

Europæiske Union, 

der henviser til protokol nr. 2 til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde om anvendelse af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet, 

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om 

anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, 

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forslag til direktiv af 10. januar 2017 om en 

proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv (COM(2016)0822), 

der henviser til Kommissionens synspunkt om, at regulering ved at forbeholde aktiviteter for 

et bestemt erhverv kun bør anvendes, såfremt foranstaltningerne sigter mod at forhindre 

alvorlig tilsidesættelse af mål af samfundsmæssig interesse. 

der ligeledes henviser til, at Kommissionen mener, at ophævelse af uforholdsmæssige 

begrænsninger for adgang til regulerede erhverv eller udøvelse af sådanne ikke kan 

iværksættes i tilstrækkeligt omfang af medlemsstaterne,  

der henviser til, at området for proportionalitetstest med forslaget til direktiv udstrækkes til 

også at omfatte regulerede erhverv, som falder ind under anvendelsesområdet for ovenfor 

anførte direktiv 2005/36/EF, 

der henviser til, at man med den foreslåede proportionalitetstest ville kunne skade 

medlemsstaternes evne til at regulere sundheds- og turistsektoren 

der henviser til, at Den Europæiske Unions indsats vedrørende beskyttelse og forbedring af 

menneskers sundhed og vedrørende turisme kun skal supplere medlemsstaternes egne 

forholdsregler, 

vurderer således, at det ovennævnte forslag til direktiv ikke er i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet. 

Paris, den 10. marts 2017. 

Formanden  
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