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NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT 
VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL 

Tárgy: A francia nemzetgyűlés indokolt véleménye a szakmák új szabályozásának 

elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló európai parlamenti és tanácsi 

irányelvre irányuló javaslatról 

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

 

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 

megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 

nyolc héten belül indokolt véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács és a 

Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 

tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével. 

A francia nemzetgyűlés a mellékelt, indokolt véleményt nyilvánította a fent említett 

irányelvre irányuló javaslatról. 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 

tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság. 
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EURÓPAI ÁLLÁSFOGLALÁS 

 

 

a francia nemzetgyűlés indokolt véleményével a szakmák új szabályozásának elfogadását 

megelőző arányossági tesztről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 

javaslatnak a szubszidiaritás elvével való összhangjáról (COM(2016)0822) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az állásfoglalás – mely az eljárási szabályzat 151. cikkének (9) bekezdése szerint véglegesnek 

tekintendő – szövege a következő: 

                                                 
Lásd a következői számokat: 4529 és 4537. 
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Egyetlen cikk 

A NEMZETGYŰLÉS 

tekintettel az Alkotmány 88. cikkének (6) bekezdésére, 

tekintettel a nemzetgyűlés eljárási szabályzata 151. cikkének (9) bekezdésére,  

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 5. és 7. cikkére, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 6. és 168. cikkére, 

tekintettel a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az 

Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez 

csatolt 1. jegyzőkönyv 3. cikkére, 

tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló, az Európai 

Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt 2. 

jegyzőkönyvre, 

tekintettel a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvre, 

tekintettel a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló 

európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 2017. január 10-i javaslatról 

(COM(2016)0822), 

mivel a Bizottság szerint a fenntartott tevékenységek útján történő szabályozást csak abban az 

esetben lehetne alkalmazni, ha az intézkedések célja a közérdekű célokat súlyosan 

veszélyeztető kockázat megelőzése; 

mivel a Bizottság szerint a szabályozott szakmákhoz való hozzáférésnek, illetve azok 

gyakorlásának aránytalan korlátozásainak megszüntetését a tagállamok nem tudják 

kielégítően megvalósítani; 

mivel az irányelvre irányuló javaslat kiterjeszti az arányossági teszt alkalmazási körét a fent 

említett 2005/36/EK irányelv hatálya alá tartozó szabályozott szakmákra; 

mivel a javasolt arányossági teszt akadályozhatja a tagállamokat abban, hogy szabályozást 

hajtsanak végre az egészségügy vagy az idegenforgalom terén;  

mivel az emberi egészség védelme és javítása, illetve az idegenforgalom terén az uniós 

fellépés csak kiegészítheti a tagállamok intézkedéseit; 

úgy véli, hogy a fent említett irányelvre irányuló javaslat nem egyeztethető össze a 

szubszidiaritás elvével. 

Párizs, 2017. március 10. 

Az elnök,  
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aláírás: Claude Bartolone  


