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VALSTS PARLAMENTA PAMATOTS 
ATZINUMS PAR SUBSIDIARITĀTI 

Temats: Francijas parlamenta Nacionālās asamblejas pamatots atzinums attiecībā uz 

priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par samērības 

novērtējumu pirms jauna profesiju regulējuma pieņemšanas (COM(2016)0822) 

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

 

Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 

piemērošanu ikviens valsts parlaments astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīvā akta projekta 

nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam 

pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst 

subsidiaritātes principam. 

Pielikumā pievienots Francijas parlamenta Nacionālās asamblejas pamatots atzinums par 

minēto direktīvas priekšlikumu. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 

komitejas kompetencē. 
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IETEIKUMS 

NACIONĀLĀ ASAMBLEJA 

 

1958. GADA 4. OKTOBRA KONSTITŪCIJA 

 

ČETRPADSMITAIS SASAUKUMS 

 

KĀRTĒJĀ SESIJA (2016-2017) 

 

2017. gada 10. martā 

 

 

EIROPAS LIETU REZOLŪCIJA, 

 

 

par pamatotu atzinumu, kas attiecas uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 

direktīvai par samērības novērtējumu pirms jauna profesiju regulējuma pieņemšanas 

(COM(2016)0822). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar Reglamenta 151-9. pantu ir pieņemta šāda galīgā rezolūcija: 

                                                 
 Sk. Nr. 4529 un Nr. 4537. 
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Vienīgais pants 

Nacionālā asambleja, 

ņemot vērā Konstitūcijas 88-6. pantu, 

ņemot vērā Nacionālās asamblejas Reglamenta 151-9. pantu,  

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 5. un 7. pantu, 

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 6. un 168. pantu, 

ņemot vērā 3. pantu Protokolā Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā, kas 

pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, 

ņemot vērā Protokolu Nr. 2 par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa 

piemērošanu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas 

Savienības darbību, 

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvu 2005/36/EK 

par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, 

ņemot vērā 2017. gada 10. janvāra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai 

par samērības novērtējumu pirms jauna profesiju regulējuma pieņemšanas 

(COM(2016)0822), 

tā kā Eiropas Komisija uzskata, ka regulējumu ar rezervēto darbību starpniecību drīkst 

izmantot tikai gadījumos, ja attiecīgo pasākumu mērķis ir novērst būtiska kaitējuma risku 

sabiedrības interešu mērķiem; 

tā kā papildus tam Komisija uzskata, ka piekļuves regulētajām profesijām un strādāšanas tajās 

nesamērīgus ierobežojumu atcelšanu dalībvalstis pietiekami efektīvi īstenot nespēj; 

tā kā direktīvas priekšlikums samērības kontroles tvērumu attiecina arī uz regulētajām 

profesijām, kas ir reglamentētas iepriekš minētajā Direktīvā 2005/36/EK; 

tā kā ierosinātā samērības kontrole varētu pārkāpt dalībvalstu tiesības piemērot regulējumu 

veselības un tūrisma jomā;  

tā kā Eiropas Savienības rīcība cilvēku veselības aizsardzības un uzlabošanas un tūrisma jomā 

tikai papildina dalībvalstu rīcību; 

uzskata, ka minētais direktīvas priekšlikums neatbilst subsidiaritātes principam. 

Parīzē, 2017. gada 10. martā 

Priekšsēdētājs  

Paraksts: Claude Bartolone  


